
 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه مدیریت آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات

 :گردآوری

 مهندس حبیب اهلل نیک افراز

 شایان آزاده

 قلیلی نسیم

 افشاری کبری

 شناس حق لیال

 ترکی صدیقه

 کوشکی مهرابیعلی 

 بادی آقابابایی محمد

  نفیسه توکل

 لیال السادات الصفی

 اصغر آبکار

 میترا ابرقوئیان

  بادیجعفرقلی ایل بگ بهرام آ

 آذر احمد پور

 گیتی مجنون

 

9911 
  



 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعهنام کتاب: 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه مدیریت آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات
 

 ترکی، صدیقه شناس، حق لیال افشاری، قلیلی، کبری نسیم شایان، مهندس حبیب اهلل نیک افراز، آزاده: گردآوری

  ابرقوئیان، میترا آبکار، ، اصغرلیال السادات الصفی ،نفیسه توکل بادی، آقابابایی کوشکی، محمد علی مهرابی

 احمدپور، گیتی مجنون ، آذرجعفرقلی ایل بگ بهرام آبادی

 

 479-424-464-246-4 شابک:

 صفحه آرا: ایمان معتمدی ایمان معتمدی طراح جلد:

 رحلی قطع: 564صفحات:تعداد 

 9544 تاریخ چاپ: : سومنوبت چاپ

 9111 تیراژ:

 

 کلیه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محفوظ است. 
 99744-594ص. پ.  –آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 159 – 57465157تلفن: 

http://pub.mui.ac.ir 

  

آزاده رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/گردآوری  ها و اقالم آماری دانشگاه علوم پزشکی: اداره آمار و اطالع مجموعه شاخص : عنوان و نام پديدآور

 ]و ديگران[.شايان 

                                                        .9911  اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان،  : مشخصات نشر 

                                                                                م. س۲1×  ۲۲   ؛.نمودار جدول، مصور،:  ص.993 : مشخصات ظاهری 

                                                        4-64۲-5۲4-164-138  : شابک 

 فیپا : نويسیوضعیت فهرست  

 مهرابیعلی  ترکی، صديقه شناس، حق لیال افشاری، کبری قلیلی، نسیم شايان، آزاده ،مهندس حبیب اهلل نیک افراز گردآوری : يادداشت 

 ،جعفرقلی ايل بگ بهرام آبادی ابرقوئیان، میترا آبکار، اصغر ،لیال السادات الصفی ،نفیسه توکل بادی، آقابابايی محمد ،کوشکی
 گیتی مجنون احمدپور، آذر

 مار و فناوری اطالعات و ارتباطاتآمديريت  : عنوان ديگر 

 ارزشیابی --ايران  --ها و مدارس عالی پزشکی  دانشگاه : موضوع 

 Medical colleges -- Iran -- Evaluation : موضوع 

 ، گردآورنده-9958 شايان، آزاده، : شناسه افزوده 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان : شناسه افزوده 

 Isfahan University of Medical seiences & Health Services : شناسه افزوده 

                                                                                                                                                                    9918 9م 6آ/  R893   : رده بندی کنگره 

                                                                                                             69۰/3۰55     : رده بندی ديويی 

                                                        54۰1138   : شماره کتابشناسی ملی 

http://pub.mui.ac.ir/
http://pub.mui.ac.ir/


 

 

 

 

 فهرست

 

 

 9 ............................................................................................................................... شگفتاریپ

 01 ................................................................................................................................ مقدمه

 00 .................................................................................................................... بهداشت معاونت

 28 ....................................................................................................................... درمان معاونت

 091................................................................................................................... یآموزش معاونت

 812................................................................................................ الملل نیب آموزش توسعه تیریمد

 802....................................................................................................... یفرهنگ ییدانشجو معاونت

 889................................................................................................................ دارو و غذا معاونت

 858....................................................................................................... یفناور و قاتیتحق معاونت

 825................................................................................ استیر حوزه و منابع و تیریمد توسعه معاونت

 919.................................................................................... یپزشک آموزش و توسعه مطالعات تیریمد

 



 6 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

  



 تقدیر و تشکر 7

 

 با تشکر از معاونین، مسئولین و همکارانی که ما را در این کار یاری نمودند :

 غالمحسین صادقیان، دکترحسین رضایی، دکتر مصطفی حیدری، دکتر کمال دکتر معاونت بهداشتی:

 شیری، افسانه منصور کردار، دکترطاهری، زهرا السادات حسینی، مهری السادات راست  اعظم پریوش، دکتر

پور، مرجان منوچهری، سکینه جعفری،  شریف مختاری، اصغر صابری، سارا حمامی، مصطفی ملکی، رسول

 زارع، محسن آقابابایی، کریم مال خاکساری، امیرحسین مشایخ، احمد حدادپور، مجید فوالدگر، آصفه مریم

حسامی،  فتحی، فرید میرجهانیان، فاطمه مهدی پور، سید حسن بالرک، سمیه نادعلی، فرزانه زاهدی، زهرا

 السادات صادق، مهری راهله زواره، دکتر شماعی موسویان، احمد نیکخواه، زهرا پرتویی، بابک رسول

 منصوری، لیال اشرف، اشرف پور رحیمی، راشین فاضلیان، نادیا طغیانی، مریم کاظمی، سارا کاظمینی، راهله

حیدری،  ارباب، فروزان مرادی، پرند عقیلی، ناهید مزروعی، فریبا فرود، مریم ساداتال فرزانه غالمی، دکتر

 سرتیپ امیری، دکتر افسانه اخوان، دکتر الهام گرامیان، دکتر شهره براتی، دکتر ناهید خسروی، راضیه مهدی

 طالیی، دکتر تشیماسادا خازنی، دکتر عاطفه اختر، دکتر فدایی، اسماعیل رضا نصیری، دکتر زاده، محبوبه

 مهشید گالن، دکتر شکفته فارسی، فاطمه مهدی قاسمی، دکتر پور، عباسعلی رمضان مشکوتی، جواد مرجان

روانخواه،  زهرا راستی، دکتر لیال دلوی، دکتر اسماعیلی، مرضیه خانی، امین حسین رامش احمدیان، دکتر

 .مومنی پور، مرجان جلیلی آبتین، نرگس زهرافراحی،  امیدی، راهله رضامند، راضیه تیموری، فاطمه فتوحه

دکتر بهروز کلیدری، دکتر حمید گنجی، شقایق بابک دوست، دکتر فاطمه نوش مهر،  معاونت درمان:

زهره هوشنگی، دکتر نازنین مرتضوی، سعیده وکیلی، دکتر ریحانه مردانی، لیلی شیرمحمدی، فریده فروزنده، 

ی، دکتر باهنر ، راضیه راستی، سمیه عباسی، اعظم چراغی، سمیه ندا کریمی، الهام شیروی، اعظم صالح

 ماهرانی، راضیه غفوری، نیلوفر نیری، دکتر مریم خلیفه سلطانی،  نرگس شریفی، ژاله صادقیان، زهرا آیتی

 مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی: دکتر غفور راستین

 نصراله عبادی، دکتر ، زهراکریم ابراهیم پوردکتر ،دکتر علیرضا ایرج پوردکتر صبری ،  معاونت آموزشی:

 عمرانی ، محمدرضادکتر نفیسه طباطبایی، سونیا بحرانی علیمحمدی،

سودابه ، راضیه کریمی، زهرا فاضلیان، مرتضی صادقیدکترحسینی،  معاونت دانشجویی و فرهنگی:

  شریفیان

 دکتر اصالنی، دکتر فریده محمدیان، الهام خسروی، نرجس رحیمی، ندا قسامی معاونت غذاو دارو:

رقیه ، مریم افشاری، دکتر پریسا میرمقتدائیدکتر حق جوی جوانمرد،  معاونت تحقیقات و فناوری:

 مریم اعرابی، مهناز عبدی نسب، مریم مروی، قضاوی
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هادیان زرکش مقدم،  شیرین السادات، مهسا حدیدی معاونت توسعه مدیریت و منابع و حوزه ریاست:

، سارا ندیمی، احمدرضا مطهر، لیال کریمی، مرضیه جان نثاری، ندا محمدابراهیم گلشیرازی، فاطمه حاتم پور

 کیانی، علیرضا کیانی، زهره رضوانی، سهیال احسان پور

دکتر ، ن پورسهیال احسا ،آذر احمد پور، دکتر نیکو یمانیپزشکی:  آموزش و توسعه مطالعات مدیریت

دکتر مریم ، دکتر محمد دادگسترنیا، مژگان اکبرزاده، میترادادمان، مریم توکلی، دکتر آرش نجیمی، اطهر امید

 آویژگان، دکتر ناهیدالسادات میرشاهزاده، دکتر فریبا جوکار

 دکتر مرجان منصوریان الملل: آموزش بین



 پیشگفتار 1

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 تحوالت و تغییر. کنند می ایفا گذشته سنتی های نقش از فراتر هایی ماموریت و نقش ها سازمان امروزه

 از استفاده با عصر این در گیری تصمیم باشد، می کنونی عصر های ویژگی از گوناگون ابعاد در سریع

 در و دسترسی لذا. است داده دست از را سازمانی اهداف به رسیدن برای الزم کارایی گذشته، های روش

 اطالعات و آمار. است ناپذیر اجتناب و ضروری امری کافی و صحیح اطالعات و داده داشتن اختیار

 . باشد می ها فعالیت ارزیابی و استراتژیک های گیری تصمیم و ریزی برنامه برای دروندادی

 دقیق های شاخص که شود می انجام موثر شکل به وقتی نظارتی و ارزشیابی هر گفت توان می کلی طور به

 اقالم و ها شاخص دقیق تعاریف شناسایی باشیم، داشته اختیار در گیری تصمیم و قضاوت برای مناسبی و

 در لذا. باشد می ناپذیر اجتناب و ضروری امری نیز ها شاخص دهنده ارایه اطالعاتی های سیستم و آماری

 ریزی برنامه و گیری تصمیم منظور به اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ارشد مدیریت نیاز تامین راستای

 به مستندات تولید و درمان و بهداشت پژوهش، آموزش، با مرتبط خدمات کیفیت بهبود و توسعه همچنین

 آمار اقالم و ها شاخص مجموعه بازبینی و تجمیع به اقدام کارشناسی، های حوزه استفاده جهت هنگام

 در اطالعات و آمار کننده درخواست معتبرمراجع و رسمی اسناد اساس بر کشور پزشکی علوم های دانشگاه

 به دانشگاه تابعه های معاونت مجموعه زیر واحدهای همکاری با حاضر کتاب. ایم نموده کشور سطح

 .است گردیده روزرسانی

 

 مهندس حبیب اهلل نیک افراز

 ارتباطات و اطالعات فناوری و آمار مدیریت سرپرست

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه
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 مقدمه

مشخص نبودن  :عدیده ای همچون مشکالت از ،اقالم آماریو  ها مجموعه مدونی از شاخص وجود

 آماری، قلممشخص نبودن تعاریف مربوط به هر شاخص یا  ها و اقالم آماری مربوط به هر معاونت، شاخص

وجود فرایندهای موازی در تولید آمار و اطالعات به دلیل  آمارهای ارائه شده، وجود تناقضات آماری در

متعدد برای  و ارقام ماری و ارائه اعدادها / اقالم آ نبودن متولی/متولیان اصلی تولید کننده شاخص مشخص

بدین  نماید. ها و اقالم آماری جلوگیری می از مفهوم شاخص ی متعددها برداشت یک شاخص به دلیل وجود

ها و اقالم آماری دانشگاه بر اساس مستندات رسمی مراجع ذیصالح  کلیه شاخص 7931منظور در سال 

ها  های آماری سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سالنامه درخواست کننده آمار و اطالعات از دانشگاه

ها تکمیل و  های تابعه، شاخص شناسایی و تجمیع گردید و ضمن بازدید از واحدهای زیر مجموعه معاونت

 ها معاونت همکاری با  دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه 7933 سالپایان  در و استاندارد گردید

  گردید. روزرسانی به و ازبینیب سومبرای بار 

 نتایج حاصل

  ایجاد عملکرد یکسان در سطح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور ایجاد برداشت یکسان از

ها و اقالم آماری، با مشخص نمودن تعاریف مربوط به هرشاخص و قلم آماری براساس  شاخص

 های شخصی؛ استانداردهای موجود نه برداشت

  ی زیر مجموعهها معاونتو اقالم آماری  ها شاخصسطوح داشبورد برای مشخص نمودن 

  علوم پزشکی اصفهان؛ دانشگاه

 ها و اقالم آماری؛ های ارایه دهنده شاخص مشخص نمودن سامانه 

  ؛و ارقام ارائه شده درسطح دانشگاهازبین رفتن تناقضات آماری درآمار 

 ؛در سطح دانشگاهاطالعات  های موازی در تولید آمار و از بین رفتن فعالیت 

 آزاده شایان

 رئیس گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات



 

 

 

 

 

 معاونت بهداشت
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

 فلج اطفال

0   

 05میزان بروز فلج شل حاد در کودکان زیر

 سال

تعداد موارد جدید فلج شل 

سال  05کودکان زیر حاد در 

در یك سال )حداقل مورد 

به ازای صد هزار  8انتظار 

سال  05زیر  نفر جمعیت

 است(

 پورتال وزارتخانه
کل کودکان 

 سال  05زیر 

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

های ملی  شاخص

 سالمت

 سرخک

8     و سرخجه بروز موارد مشکوک به سرخك 

تعداد موارد مشکوک به 

سرخجه )حداقل و  سرخك

به ازای صد  9مورد انتظار 

 هزارنفر جمعیت(

 جمعیت پورتال وزارتخانه
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 ماالریا

9 میزان بروز ماالریا 
تعداد موارد جدید بیماری 

 ماالریا در یك سال

سامانه فراگیر 

گزارش گیری 

 ماالریا

 جمعیت 
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

های ملی  شاخص

 سالمت

1 میزان مرگ ناشی از ماالریا 

تعداد موارد مرگ ناشی از 

 ماالریا

سامانه فراگیر 

گزارش گیری 

 ماالریا.

 جمعیت
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

های دیده بانی  شاخص

 سالمت

http://194.225.213.190:8080/forms/main/frmItemDetails.aspx?detailFile=7145|مالاریا
http://194.225.213.190:8080/forms/main/frmItemDetails.aspx?detailFile=7145|مالاریا
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

5 

میزان موارد بومی ماالریا )ویواکس( در 

01111 

تعداد موارد بومی ماالریا 

 01111)ویواکس( در 

سامانه فراگیر 

گزارش گیری 

 ماالریا.

 جمعیت
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
 های سند توسعه شاخص ×01111

2 
ABER(annual blood 
examination rate) 

های  ها وکیت تعداد الم

 گرفته شده

سامانه فراگیر 

گزارش گیری 

 ماالریا

 جمعیت 
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2     
API(annual parasite 

incedante) 

های  های وکیت تعداد الم

 گرفته شده مثبت

سامانه فراگیر 

گزارش گیری 

 ماالریا

 جمعیت 
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
0111× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2      SPR(slide positive rate) 
های  های وکیت تعداد الم

 گرفته شده مثبت

سامانه فراگیر 

گزارش گیری 

 ماالریا

تعداد کل 

ها و  الم

های  کیت

 گرفته شده

سامانه فراگیر 

گزارشگیری 

 ماالریا

011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 سل

9 میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت 

تعداد موارد جدید مبتال به 

سل ریوی اسمیر مثبت ثبت 

 شده در یك سال

سامانه کشوری 

ثبت بیماری 

 TBسل)

register) 

 جمعیت
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

های ملی  شاخص

دانشگاه  -سالمت 

 شیراز

01     

درصد موفقیت در نتیجه درمان کل موارد 

 جدید سل)جدید+ عود(

تعداد موارد سل شناسایی 

شده بانتیجه درمان موفق 

 )بهبود یافته یا تکمیل درمان(

سامانه کشوری 

ثبت بیماری 

 TBسل)

تعدادکل موارد 

مبتال به سل 

شناسایی 

سامانه کشوری 

ت بیماری ثب

 TBسل)

×011 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

register)  شده)جدید و

عود( در همان 

 مقطع زمانی

register) 

00   بیماریابی سل ریوی در جمعیت تحت پوشش 

تعداد افراد مشکوک بررسی 

شده که جهت بیماریابی سل 

ریوی برایشان نمونه خلط با 

کیفیت)با استناد پسخوراند 

 آزمایشگاه( تهیه گردیده

سامانه کشوری 

ثبت بیماری 

 TBسل)

register) 

جمعیت تحت 

 پوشش

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×0111 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

HIV/AIDS 

08  میزان شیوع موارد شناخته شدهHIV/AIDS 
تعداد موارد شناخته شده 

 HIV / AIDSبیماری 

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

 جمعیت 
سیب سامانه 

 )واحدآمار(
011111× 

های سند  شاخص

های  شاخص -توسعه

 ملی سالمت

09   

درصد پوشش تست تشخیص اولیه بیماری 

HIV/AIDS درزنان باردار مراجعه کننده 

تعداد تست تشخیص اولیه 

انجام  HIV/AIDSبیماری 

شده درزنان باردار مراجعه 

 کننده 

 دستی

تعداد زنان 

باردار مراقبت 

 شده

 ×011 دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   

دربین  HIV/AIDSتعداد موارد مثبت قطعی 

زنان باردار تحت بررسی در یك بازه زمانی 

 مشخص

تعداد موارد مثبت 

در بین  HIV/AIDSقطعی

 زنان باردار تحت بررسی

سامانه مدیریت 

های مراکز  داده

مشاوره 

0 _ _ 
های ملی  شاخص

 سالمت
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

05 

درصد پوشش مراقبت و درمان زنان باردار 

HIV مثبت قطعی در بازه زمانی مشخص 

مثبت  HIVتعداد زنان باردار 

قطعی تحت مراقبت و درمان 

 در بازه زمانی مشخص

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

تعداد زنان 

 HIVباردار 

مثبت قطعی 

درهمان بازه 

 زمانی

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02 

درصد نوزادان سالم متولد شده از زنان باردار 

HIV مثبت قطعی دربازه زمانی مشخص 

تعداد نوزاد سالم متولد شده 

مثبت  HIVاز زنان باردار 

 قطعی در بازه زمانی مشخص

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

تعداد زنان 

 HIVباردار 

مثبت قطعی 

درهمان بازه 

 زمانی

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02 

درصد پوشش درمان ضد رترو ویروس 

مثبت تحت پوشش دربازه  HIVدربیماران 

 زمانی مشخص

تعداد بیماران تحت درمان 

ضد رترو ویروس دربیماران 

HIV  مثبت در بازه زمانی

 مشخص

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

تعداد بیماران 

HIV  مثبت

 تحت پوشش

دیریت سامانه م 

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02    درصد بیمارانHIV مثبت دارای پرونده فعال 

مثبت که  HIVتعداد بیماران 

در بازه زمانی مشخص 

حداقل یك بار مراجعه 

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

تعداد بیماران 

HIV  مثبت

 تحت پوشش

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

های  بیماری داشته اند

 رفتاری)وزارتی(

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

09   

مثبت شناسایی شده زنده  HIVتعداد بیمار 

 تحت پوشش

مثبت  HIVتعداد بیمار 

شناسایی شده زنده تحت 

 پوشش

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81   

مثبت جدید شناسایی شده  HIVتعداد بیمار 

 دربازه زمانی مشخص

مثبت  HIVتعداد بیمار 

جدید شناسایی شده دربازه 

 زمانی مشخص

سامانه مدیریت  

های مراکز  داده

مشاوره 

های  بیماری

 رفتاری)وزارتی(

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 هپاتیت

80    تعداد موارد هپاتیتB 
 Bتعداد موارد مثبت هپاتیت 

 در بازه زمانی مشخص
 _ _ 0 پورتال وزارتخانه

های ملی  شاخص

 سالمت

88     تعداد موارد هپاتیتC 
 Cتعداد موارد مثبت هپاتیت 

 در بازه زمانی مشخص
 _ _ 0 پورتال وزارتخانه

های ملی  شاخص

 سالمت
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

 تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو

89 

میزان بروز بیماری تب خونریزی دهنده 

 (CCHFکریمه کنگو )

تعداد موارد جدید بیماری 

تب کریمه کونگو در یك 

 سال

 جمعیت پورتال وزارتخانه
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×0111111 

های ملی  شاخص

دیده بانی  -سالمت

 سالمت

81 

درصدکشندگی بیماری تب خونریزی دهنده 

 (CCHFکریمه کنگو )

تعداد موارد مرگ ناشی از 

موارد قطعی بیماری 

CCHF 

 پورتال وزارتخانه

تعداد مبتالیان 

به تب کریمه 

 کونگو

درپورتال -دستی

وزارت ثبت 

 شود می

×011 

های ملی  شاخص

های  شاخص -سالمت

 دیده بانی سالمت

 جذام

85 میزان شیوع جذام 
تعداد موارد تحت درمان 

 جذام ثبت شده
 جمعیت  دستی 

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
× 011111 

های ملی  شاخص

های  شاخص -سالمت

 سند توسعه

 هاری

82  هاری انسانی میزان بروز 

موارد جدید تعداد 

هاری انسانی در یك  بیماری

 سال

 جمعیت پورتال وزارتخانه
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×0111111 

های ملی  شاخص

 سالمت

82   میزان بروز حیوان گزیدگی 
تعداد موارد جدید در یك 

 سال
 جمعیت پورتال وزارتخانه

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

های دیده بانی  شاخص

دانشگاه علوم -سالمت

 پزشکی اصفهان
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

 سرخچه

82 

 CRSمیزان بروز سندرم مادرزادی سرخچه 

:congenital rubella syndrome 

تعداد موارد جدید سندرم 

در  CRSمادرزادی سرخچه 

به ازای ده هزار  8یك سال )

 موالید زنده سال قبل(

 پورتال وزارتخانه
کل موالید زنده 

 سال قبل

 سامانه سیب

 )واحدآمار(
×01111 

های ملی  شاخص

 سالمت

 بوتولیسم

89 درصد شناسایی موارد مشکوک به بوتولیسم 

تعداد موارد جدید مشکوک 

بیماری بوتولیسم در یك 

 سال

 جمعیت  پورتال وزارتخانه
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×0111111 

های دیده بانی  شاخص

های  شاخص _سالمت

 سند توسعه

 تیفوئید

91   میزان بروز تیفوئید 
تعداد موارد جدید بیماری 

 تیفوئید در یك سال
 جمعیت پورتال وزارتخانه

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

  

های ملی  شاخص

 سالمت

 مننژیت مننگوکوک

90 میزان بروزمننژیت مننگوکوک 

تعداد موارد جدید مننژیت 

مننگوکوک در یك 

صد هزار در  81سال)

 نفرجمعیت(

 جمعیت  پورتال وزارتخانه
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

دانشگاه علوم پزشکی 

های  شاخص_اصفهان

 ملی سالمت
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

98 میزان بروزمننژیت مننگوکوک در کودکان 

تعداد موارد جدید مننژیت 

مننگوکوک در کودکان در 

در صد هزار  811یك سال)

 نفر جمعیت(

 وزارتخانهپورتال 

جمعیت 

 5کودکان زیر 

 سال

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 سیاه سرفه

99 میزان بروز سیاه سرفه 
تعداد موارد جدید بیماری 

 سرفه در یك سال سیاه
 جمعیت کل پورتال وزارتخانه

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

های ملی  شاخص

 سالمت

 کاالآزار

91 میزان بروز کاالآزار 
تعداد موارد جدید بیماری 

 کاالآزار در یك سال
 جمعیت  پورتال وزارتخانه

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

های ملی  شاخص

 سالمت

 سالک

95 میزان بروز سالك 
تعداد موارد جدید بیماری 

 سالك در یك سال
 پورتال وزارتخانه

جمعیت مناطق 

آلوده منهای 

مبتالیان 

 سالهای قبل

 011111× دستی

های ملی  شاخص

های  شاخص -سالمت

 سند توسعه

 سیاه زخم

92 میزان بروز سیاه زخم 
تعداد موارد جدید بیماری 

 سیاه زخم در یك سال
 جمعیت  پورتال وزارتخانه

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

های ملی  شاخص

 سالمت
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 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

 اسهال خونی

92 میزان بروز اسهال خونی 
تعداد موارد جدید بیماری 

 اسهال خونی در یك سال
 جمعیت  پورتال وزارتخانه

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
0111× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 کیست هیداتیک

92 میزان بروز کیست هیداتیك 
تعداد موارد جدید کیست 

 هیداتیك در یك سال
 جمعیت پورتال وزارتخانه

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 تب مالت انسانی 

99 میزان بروز تب مالت انسانی 

تعداد موارد جدید تب مالت 

انسانی با آزمایش مثبت 

 قطعی

 جمعیت پورتال وزارتخانه
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 وبا

11 های التور درصد نمونه 

های  تعداد موارد نمونه

 1التور)حداقل مورد انتظار 

 سال( 5درصد جمعیت زیر

 پورتال وزارتخانه
 5جمعیت زیر

 سال

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

10 های منتقله از آب و غذا درصد طغیان بیماری 

های  تعداد طغیان بیماری

منتقله از آب و غذا)حداقل 

در صد هزار  5مورد انتظار 

 نفر جمعیت(

 جمعیت پورتال وزارتخانه
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 19

 

 بیماریهای واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

 استراتژیک

)رئیس 

 دانشگاه(

 ها( سطح تحلیلی )معاونت 
سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر 

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

 پدیکلوز

18 جمعیت پورتال وزارتخانه تعداد موارد جدید پدیکلوز میزان بروز پدیکلوز 
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×0111 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 آنفلوالنزا

19 

تعداد بیماران بستری مشکوک به آنفوالنزا در 

 های استان اصفهان بیمارستان

تعداد بیماران بستری 

مشکوک به آنفوالنزا در 

 های استان اصفهان بیمارستان

 ISSSسامانه 

 )سامانه وزارتی(
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

11 

درصد بیماران شبه آنفوالنزای مراجعه کننده 

 به پایگاه دیده ور 

تعداد بیماران شبه آنفوالنزای 

مراجعه کننده به پایگاه دیده 

 ور 

 IISSسامانه  

تعداد کل 

بیماران مراجعه 

 کننده به پایگاه 

 IISS ×011سامانه  
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 عفونت بیمارستانی

15 موارد عفونت بیمارستان درصد بروز 
تعداد موارد عفونت 

 بیمارستان
  INISسامانه 

تعداد بیمار 

 بستری
 _ آواب

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 

  



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واکسیناسیون

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری روسا(سطح عملیاتی )مدیران و  ها( سطح تحلیلی )معاونت 
منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

0 

پوشش ب ث ژ در کودکان زیر  

 یك سال

تعداد کودکان زیر  

یك سال که واکسن 

ژ را دریافت –ث–ب

 اند کرده

سامانه سیب 

/فرم آماری 

 ایمنسازی 015

تعداد موالید 

 زنده 

سامانه سیب 

فرم آماری /

 ایمنسازی 015

×011 
های  شاخص

 ملی سالمت

8  پوششMMR  نوبت 

-08تعداد کودکان)

ماه( که واکسن  89

MMR  نوبت اول را

 اند  دریافت کرده

 سامانه سیب
تعداد کودکان 

 ماهه 08-89
 011× سامانه سیب

های  شاخص

 ملی سالمت

9   پوششMMR  نوبت دوم 

-08تعداد کودکان)

ماه( که واکسن  89

MMR  نوبت دوم را

 دریافت کرده اند

 سامانه سیب
تعداد کودکان 

 ماهه 08-89
 011× سامانه سیب

های  شاخص

 ملی سالمت

1 

پوشش واکسیناسیون پنتاواالن نوبت 

 اول 

تعداد کودکان زیر 

یکسال که واکسن 

پنتاواالن را دریافت 

 نموده اند

 سامانه سیب
کودکان کمتر 

 از یکسال
 _ سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5  پوشش پنتاواالن نوبت سوم 

تعداد کودکان زیر 

یك سال که واکسن 

پنتاواالن را دریافت 

 اند نموده

 سامانه سیب
کودکان کمتر 

 از یکسال
 011× سامانه سیب

های  شاخص

 ملی سالمت



 معاونت بهداشت 19

 

 واکسیناسیون

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری روسا(سطح عملیاتی )مدیران و  ها( سطح تحلیلی )معاونت 
منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

2   

دانش پوشش واکسیناسیون توام 

 آموزان سال اول دبیرستان 

آموزان  تعداد دانش

سال اول دبیرستان 

که تا آخر سال 

تحصیلی واکسن توام 

 اند دریافت کرده

 سامانه سیب

تعداد 

آموزان  دانش

سال اول 

 دبیرستان 

 011× سامانه سیب
های  شاخص

 ملی سالمت

 

  



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بیماریهای غیر واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ مرجع 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص

 سرطان

0 

میزان بروز سرطان )براساس ثبت 

 سرطان(

تعداد موارد جدید سرطان ثبت 

 در طول سالشده 
 جمعیت در همان سال سامانه ثبت سرطان

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
×011111 

های ملی  شاخص

 سالمت

8     میزان پوشش برنامه ثبت سرطان 

شناسی که  تعداد مراکز آسیب

موارد سرطان را ثبت و گزارش 

 کنند می

 دستی 
تعداد کل مراکز 

 شناسی آسیب
 011× دستی 

های ملی  شاخص

 سالمت

9 درصد مرگ به علت سرطان 
تعداد کل فوت شدگان ناشی 

 از سرطان در سال
 سامانه مرگ و میر واحدآمار

کلیه فوت شدگان در 

 همان سال

سامانه مرگ و میر 

 واحدآمار
×011 

های ملی  شاخص

هیات  -سالمت 

 امنا

 کولورکتال

1   درصد غربالگری سرطان کولورکتال 

ساله  21تا  51تعداد افراد 

غربالگری شده سرطان 

 کولورکتال

 سال 21تا  51جمعیت  سامانه سیب
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان 

 سرطان پستان 

5   درصد غربالگری سرطان پستان 
ساله  21تا  91تعداد زنان

 غربالگری شده سرطان پستان 
 سامانه سیب

 21تا  91جمعیت زنان 

 سال

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان 

قابل استخراج از 

 سامانه سیب



 معاونت بهداشت 11

 

 بیماریهای غیر واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ مرجع 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص

 سرطان سرویکس

2   درصدغربالگری سرطان سرویکس 

ساله  21تا  91تعداد زنان

غربالگری شده سرطان 

 سرویکس 

 سامانه سیب
 21تا  91جمعیت زنان 

 سال

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان 

قابل استخراج از 

 سامانه سیب

 سوانح

2 

میزان بروز مصدومیت ناشی از 

 حوادث ترافیکی در جمعیت
 جمعیت HIS تعداد حوادث ترافیکی

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
0111× 

های ملی  شاخص

سالنامه -سالمت 

آماری دانشگاه 

علوم پزشکی 

 شیراز

2 

از غیر میزان بروز مصدومیت ناشی 

 ترافیکی در جمعیت
 جمعیت HIS تعداد حوادث غیرترافیکی

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
0111× 

سالنامه آماری 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

9 میزان بروز حوادث خانگی 
تعداد موارد جدید حوادث 

 خانگی در طول سال
HIS  جمعیت 

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
0111× 

های ملی  شاخص

 سالمت

 



 16 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بیماریهای غیر واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ مرجع 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص

 تیروئید

01 

درصد پوشش برنامه غربالگری 

 بیماری کم کاری تیرویید نوزادان
 تعداد کل نوزادان غربالگری 

نرم افزار غربالگری کم کاری 

 تیروئید
 تعداد متولدین زنده

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011× 

های  شاخص

های  اختصاصی برنامه

پیشگیری و کنترل 

های غیرواگیر  بیماری

علوم پزشکی دانشگاه 

و خدمات بهداشتی 

درمانی جندی شاپور 

 91اهواز

00 

میزان بروز کم کاری تیروئید 

 نوزادان

تعداد موارد جدید کم کاری 

 مادر زادی تیروئید نوزادان

در پرتال  92و  92از سال 

 شود وزارتخانه وارد می

تعداد موارد غربالگری 

 شده
 ×0111 9فرم شماره 

های ملی  شاخص

 -سالمت

های  شاخص

های  اختصاصی برنامه

پیشگیری و کنترل 

های غیرواگیر  بیماری

دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی 

درمانی جندی شاپور 

 .91اهواز

08   

درصد نمونه نامناسب کم کاری 

 مادرزادی تیروئید

تعداد نمونه نامناسب گرفته 

 شده 

نرم افزار غربالگری کم کاری 

 تیروئید

کل نوزادان  تعداد

 غربالگری شده 

نرم افزار غربالگری کم 

 کاری تیروئید
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09     

درصد شناسایی بیماران از بین موارد 

 تیروئید مشکوک کم کاری مادرزادی
 تعداد بیماران شناسایی شده 

نرم افزار غربالگری کم کاری 

 تیروئید

تعداد نوزادان فراخوان 

 شده برای آزمون وریدی

نرم افزار غربالگری کم 

 کاری تیروئید
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 17

 

 بیماریهای غیر واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ مرجع 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص

01     

درصد نمونه گیری مجدد از نوزادان 

غربالگری شده کم کاری مادرزادی 

 تیروئید

های مجدد گرفته  تعداد نمونه

 شده

نرم افزار غربالگری کم کاری 

 تیروئید

کل نوزادان غربالگری 

 شده 

نرم افزار غربالگری کم 

 کاری تیروئید
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

05     

میزان فراخوان برای انجام آزمایش 

 وریدی کم کاری مادرزادی تیروئید

تعداد مواردی که برای 

آزمایش تایید تشخیص وریدی 

 شوند  فرستاده می

نرم افزار غربالگری کم کاری 

 تیروئید

تعدادکل نوزادان 

 غربالگری شده

نرم افزار غربالگری کم 

 کاری تیروئید
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02    روزگی 9-5درصد نمونه گیری 
 5تا 9تعداد مواردی که در 

 روزگی نمونه گیری شده اند

نرم افزار غربالگری کم کاری 

 تیروئید

تعدادکل نوزادان 

 غربالگری شده

افزار غربالگری کم  نرم

 کاری تیروئید
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 تاالسمی

02 میزان بروز تاالسمی 

تعداد موارد جدید تاالسمی در 

با توجه به اینکه شروع طول سال)

عالیم بیماری تاالسمی ممکن 

است تا دو سال پس از تولد باشد 

این شاخص ممکن است پس از 

 (تغییر کنداتمام سال نیز 

 تعداد متولدین زنده دستی 
سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

های ملی  شاخص

 سالمت

02     تعداد بیماران تاالسمی میزان شیوع تاالسمی 
از طرف وزارت به صورت 

 شود کتاب انعکاس داده می
 جمعیت 

از طرف وزارت به 

صورت کتاب انعکاس 

 شود داده می

011111× 
های ملی  شاخص

 سالمت

 فنیل کتونوری

09 میزان بروز فنیل کتونوری 
تعداد موارد جدید فنیل 

 کتونوری

در پورتال  -سامانه سیب

 شود وزارت وارد می
 تعداد متولدین زنده

سامانه سیب 

 )واحدآمار(
011111× 

های سند  شاخص

 توسعه



 18 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بیماریهای غیر واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ مرجع 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص

 فشارخون

81 میزان شیوع پر فشاری خون 
پر فشاری تعداد افراد مبتال به 

 خون
 ×011 سامانه ویزیت سال 02جمعیت باالی  سامانه ویزیت

های ملی  شاخص

 سالمت

80   تعداد بیماران مبتال به پرفشاری خون 
تعداد بیماران مبتال به پرفشاری 

 خون شناسایی شده
 _ _ 0 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 وزارتخانه_اصفهان

88     

به پرفشاری درصد بیماران مبتال 

 خون مراقبت شده توسط پزشك

تعداد بیماران مراقبت شده 

 توسط پزشك
 سامانه سیب 

تعداد بیماران مبتال به 

پرفشاری خون شناسایی 

 شده

 ×011 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 وزارتخانه_اصفهان

89     

درصد بیماران مبتال به پرفشاری 

خون مراقبت شده توسط 

 سالمتبهورز/مراقب 

تعداد بیماران مراقبت شده 

 توسط بهورز
 سامانه سیب

تعداد بیماران مبتال به 

پرفشاری خون شناسایی 

 شده

 ×011 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 وزارتخانه_اصفهان

81   

میزان بیماران مبتال به فشار خون 

 ساله 91شناسایی شده در افراد باالی 

 سال مبتال به 91افراد باالی 

 فشار خون باالی شناسایی شده
 سامانه سیب

سال  91جمعیت باالی 

 خطر سنجی شده
 ×011 سامانه سیب

های سند  شاخص

 توسعه

 دیابت

85 سامانه ویزیت سال 85جمعیت باالی  سامانه ویزیت تعداد بیماران دیابتی میزان شیوع دیابت 
011× های ملی  شاخص 

 سالمت

82 




شناسایی شده در میزان شیوع دیابت 

 سال 91جمعیت باالی 

تعداد بیماران مبتال به دیابت 

 سال 91شناسایی شده باالی 
 سامانه سیب

سال  91جمعیت باالی 

 خطر سنجی شده
 سامانه سیب

011× های سند  شاخص 

 وزارتخانه-توسعه 



 معاونت بهداشت 11

 

 بیماریهای غیر واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ مرجع 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص

82   

میزان شیوع دیابت در جمعیت باالی 

 سال روستایی 91

باالی سن تعداد بیمار دیابتیك 

 سال در سال 91
 سامانه سیب 

کل جمعیت روستایی 

 سال 91باالی 
 سامانه سیب 

011× های هیات  شاخص 

 -امنا

82   0 سامانه سیب تعداد بیماران مبتال به دیابت تعداد بیماران مبتال به دیابت _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 وزارتخانه_اصفهان

89 سامانه ویزیت سال 85جمعیت باالی  سامانه ویزیت تعداد افراد مبتال به پره دیابت میزان شیوع پره دیابت 
011× های ملی  شاخص 

 سالمت

91 

میزان شیوع پره دیابت شناسایی شده 

 سال 91در جمعیت باالی 

تعداد افراد مبتال به پره دیابت 

 سال 91شناسایی شده باالی 
 سامانه سیب

سال  91جمعیت باالی 

 سنجی شدهخطر 
 سامانه سیب

011×  

های سند  شاخص

توسعه دانشگاه علوم 

 پزشکی
 وزارتخانه_اصفهان

90 0 سامانه سیب تعداد افراد مبتال به پره دیابت تعداد افراد مبتال به پره دیابت _ _ 

های سند  شاخص

توسعه دانشگاه علوم 

 پزشکی
 وزارتخانه_اصفهان

98 

پره دیابتی درصد افراد مبتال به 

مراقبت شده توسط بهورز/مراقب 

 سالمت

تعداد افراد مبتال به پره دیابت 

مراقبت شده توسط بهورز/ 

 مراقب سالمت

 سامانه سیب
تعدادافراد مبتال به پره 

 دیابت شناسایی شده
 سامانه سیب

011×  

های سند  شاخص

توسعه دانشگاه 

علوم پزشکی 

 وزارتخانه_اصفهان

99     

بیماران دیابتی مراقبت شده درصد 

 توسط پزشك

تعداد بیماران مراقبت شده 

 توسط پزشك
 سامانه سیب

نعداد بیماران دیابتی 

 شناسایی شده
 سامانه سیب

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 وزارتخانه_اصفهان



 91 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بیماریهای غیر واگیر

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ مرجع 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص

91     

درصد بیماران دیابتی مراقبت شده 

 توسط بهورز/مراقب سالمت

تعداد بیماران مراقبت شده 

 توسط بهورز
 سامانه سیب

تعداد بیماران دیابتی 

 شناسایی شده
 سامانه سیب

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 وزارتخانه_اصفهان

 

  



 معاونت بهداشت 99

 

 واحد بهبود تغذیه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0     

میانه ید موجود در ادرار دانش 

 آموزان )گرم در دسی لیتر(

میانه ید موجود در ادرار دانش 

آموزان )گرم در دسی لیتر( 

 شود سالیانه محاسبه می

 _ _ _ دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8   

میزان کمبود شدید ید دانش 

 ساله 01-2آموزان 

ساله  2-01تعداد دانش آموزان 

 81دارای ید دفعی ادرار کمتر از 

 میکروگرم در دسی لیتر

 دستی
تعداد کل دانش آموزان 

 ساله مورد بررسی 01-2
 دستی

011× های  شاخص 

 ملی سالمت

9     

درصد پوشش برنامه آهن یاری 

در دختران دانش آموز دوره 

 اول و دوم متوسطه

تعداد دختران دانش آموز دوره 

اول و دوم متوسطه که تحت 

پوشش برنامه آهن یاری قرار 

گرفته اند)سالیانه خرداد ماه 

 شود( محاسبه می

دستی محاسبه شده و در 

نهایت در پورتال دفتر بهبود 

تغذیه وزارت وارد 

 (health.gov.irشود) می

کل دختران دانش تعداد 

آموز دوره اول و دوم 

 متوسطه

دستی محاسبه شده و در 

نهایت در پورتال دفتر بهبود 

تغذیه وزارت وارد 

 (health.gov.irشود) می

011×  
های اکسل  فرم

ارسالی از 

 ها شهرستان

1     

درصد کودکان دارای وزن 

 متناسب با سن

تعداد کودکان دارای وزن 

متناسب با سن )طبق تعریف 

WHO) 

 سامانه سیب

 5تعداد کود کان زیر 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن ثبت شده 

 دارند.

 سامانه سیب
011× های  شاخص 

 ملی سالمت

5 

درصد کودکان زیر پنج سال 

مبتال به کوتاه قدی متوسط و 

 شدید

 سال که در 5تعداد کود کان زیر 

بازه زمانی خاص قد برای سن 

 است 2sd-ها کمتر از  آن

 سامانه سیب

 5تعداد کود کان زیر 

سال که در بازه زمانی 

خاص قد ثبت شده 

 دارند.

 سامانه سیب
011× های  شاخص 

 ملی سالمت



 91 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد بهبود تغذیه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

2 


درصد کودکان زیر پنج سال 

مبتال به کم وزنی متوسط و 

 شدید

سال که در  5تعداد کود کان زیر 

زمانی خاص وزن برای سن  بازه

 است. 2sd-ها کمتر از  آن

 سامانه سیب

 5تعداد کود کان زیر 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن ثبت شده 

 دارند.

 سامانه سیب
011× های  شاخص 

 ملی سالمت

2 
    

درصد کودکان زیر پنج سال 

 مبتال به الغری متوسط و شدید

سال که در  5تعداد کود کان زیر 

زمانی خاص وزن برای قد بازه 

 است. 2sd-ها کمتر از  آن

 سامانه سیب

 5تعداد کود کان زیر 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011× های  شاخص 

 ملی سالمت

2 
    

درصد کودکان زیر پنج سال 

 مبتال به اضافه وزن

سال که در  5تعداد کود کان زیر 

خاص وزن برای قد بازه زمانی 

 است. 3sتا + 2sdها ببن + آن

 سامانه سیب

 5تعداد کود کان زیر 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011× های  شاخص 

 ملی سالمت

9 
    

درصد کودکان زیر پنج سال 

 مبتال به چاقی

سال که در  5تعداد کود کان زیر 

برای قد بازه زمانی خاص وزن 

 است. 3sdها بیشتر از + آن

 سامانه سیب

 5تعداد کود کان زیر 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01 
    

درصد نوجوانان مبتال به اضافه 

 وزن

سال که در  5-02تعداد نوجوانان 

بازه زمانی خاص وزن برای قد 

 است . 3sdتا + 2sdها ببن + آن

 سامانه سیب

 5-02تعداد نوجوانان 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 99

 

 واحد بهبود تغذیه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

00 
    درصد نوجوانان مبتال به چاقی 

سال که در  5-02تعداد نوجوانان 

بازه زمانی خاص وزن برای قد 

 است . 3sdبیشتر از +ها  آن

 سامانه سیب

 5-02تعداد نوجوانان 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08 


درصد نوجوانان مبتال به اضافه 

 وزن و چاغی

سال که در  5-02تعداد نوجوانان 

بازه زمانی خاص وزن برای قد 

 است .2sd بیشتر از +ها  آن

 سامانه سیب

 5-02تعداد نوجوانان 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 
    

درصد جوانان مبتال به اضافه 

 وزن

سال که در  09-89تعداد جوانان 

بازه زمانی خاص نمایه توده بدنی 

 است. 91تا  85ها  آن

 سامانه سیب

 09-89تعداد جوانان 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01 
    درصد جوانان مبتال به چاقی 

سال که در  09-89تعداد جوانان 

بازه زمانی خاص نمایه توده بدنی 

 است 91ها بیشتر از  آن

 سیبسامانه 

 89-09تعداد جوانان 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05 


درصد جوانان مبتال به اضافه 

 وزن و چاقی

سال که در  09-89تعداد جوانان 

بازه زمانی خاص نمایه توده بدنی 

 است 85ها بیشتر از  آن

 سامانه سیب

-89تعداد جوانان 

سال که در بازه زمانی 09

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 91 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد بهبود تغذیه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

02 
    

درصد میانساالن مبتال به اضافه 

 وزن

سال که  91-59تعداد میانساالن 

در بازه زمانی خاص نمایه توده 

 است 91تا  85ها  بدنی آن

 سامانه سیب

 91-59میانساالن تعداد 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02 
    درصد میانساالن مبتال به چاقی 

سالکه در  91-59تعداد میانساالن 

بازه زمانی خاص نمایه توده بدنی 

 است. 91ها بیشتر از  آن

 سامانه سیب

 91-59میانساالن تعداد 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02 


درصد میانساالن مبتال به اضافه 

 وزن و چاغی

سال که  91-59تعداد میانساالن 

در بازه زمانی خاص نمایه توده 

 است. 85ها بیشتر از  بدنی آن

 سامانه سیب

 91-59تعداد میانساالن 

سال که در بازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 
    

درصد سالمندان مبتال به اضافه 

 وزن

سال و باالتر از 21تعداد سالمندان 

سال که در بازه زمانی خاص  21

 91تا  82ها  نمایه توده بدنی آن

 است

 سامانه سیب

سال و   21تعداد سالمندان

سال که در  21باالتر از 

بازه زمانی خاص وزن و 

 قد ثبت شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81 
    درصد سالمندان مبتال به چاقی 

سال و  باالتر از 21تعداد سالمندان 

سال که در بازه زمانی خاص  21

 91ها بیشتر از  آننمایه توده بدنی 

 است.

 سامانه سیب

تعداد سالمندان باالتر از 

در بازه  سال که 21

زمانی خاص وزن و قد 

 ثبت شده دارند.

 سامانه سیب
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 91

 

 واحد بهبود تغذیه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

80 


درصد سالمندان مبتال به اضافه 

 وزن و چاغی

سال و  باالتر از 21تعداد سالمندان 

زمانی خاص سال که در بازه  21

 82ها بیشتر از  نمایه توده بدنی آن

 است.

 سامانه سیب

سال و  21تعداد سالمندان

که در  سال 21باالتر از 

بازه زمانی خاص وزن و 

 قد ثبت شده دارند.

از سامانه سیب قابل 

باشد اما قابل  استخراج می

 اعتماد نیست

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

88 
  

مبتال به اضافه وزن درصد افراد 

 و چاغی

سال که  5تعداد کل افراد باالی 

مبتال به اضافه وزن و چاقی هستند 

در بازه زمانی خاص )بر اساس 

 (88تا  05های شماره  شاخص

 سامانه سیب

 5تعداد کل افراد باالی 

سال که دربازه زمانی 

خاص وزن و قد ثبت 

 شده است

از سامانه سیب قابل 

ا قابل باشد ام استخراج می

 اعتماد نیست

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89 
    

درصد مادران باردار مبتال به 

 کم خونی

تعداد مادران باردار دارای 

در هر سن  00هموگلوبین زیر 

 حاملگی در بازه زمانی خاص

سامانه سیب)فعال قابل 

 استخراج نمی باشد(

تعداد مادران باردار که 

دربازه زمانی خاص 

آزمایش هموگلوبین 

 ثبت شده دارند.

سامانه سیب)فعال قابل 

 استخراج نمی باشد(

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81 
    

درصد مادران باردار با وزن 

 گیری نامطلوب

تعداد مادران باردار که دربازه 

زمانی خاص وزن گیری نامطلوب 

 داشته اند

 سامانه سیب

تعداد مادران باردار که 

دربازه زمانی خاص در 

بار  8هر سنی از حاملگی 

 وزن ثبت شده دارند.

سامانه سیب)فعال قابل 

 استخراج نمی باشد(

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

85 
    

میزان شیوع الغری؛ اضافه وزن 

و چاقی بر اساس شاخص توده 

( در مادران باردار BMIبدنی )

 قبل از هفته دوازدهم بارداری

تعداد مادران باردار قبل از هفته 

دوازدهم بارداری در هر طبقه 

 BMIبندی 

سامانه سیب)فعال قابل 

 استخراج نمی باشد(

تعداد کل مادران باردار 

قبل از هفته دوازدهم 

 بارداری

سامانه سیب)فعال قابل 

 استخراج نمی باشد(

011× های  شاخص 

 ملی سالمت



 96 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد بهبود تغذیه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

82 
    

دیابت درصد بیماران مبتال به 

 که مشاوره تغذیه شده اند

تعداد بیماران مبتال به دیابت که 

 مشاوره تغذیه شده اند
 داشبورد مدیریتی

تعداد بیماران دیابتی 

ارجاع شده به کارشناس 

 تغذیه

 داشبورد مدیریتی
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82 
    

 درصد بیماران مبتال به چاقی

 که مشاوره تغذیه شده اند

تعداد بیماران مبتال به چاقی که 

 مشاوره تغذیه شده اند
 داشبورد مدیریتی

تعداد بیماران چاق 

ارجاع شده به کارشناس 

 تغذیه

 داشبورد مدیریتی
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82 
    

درصد بیماران مبتال به دیس 

لیپیدمی که مشاوره تغذیه شده 

 اند.

تعداد بیماران مبتال به دیس 

لیپیدمی که مشاوره تغذیه شده 

 اند.

 داشبورد مدیریتی

تعداد بیماران دیس 

لیپیدمی ارجاع شده به 

 کارشناس تغذیه

 داشبورد مدیریتی
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89 
    

درصد بیماران مبتال به 

فشارخون باال که مشاوره تغذیه 

 شده اند.

تعداد بیماران مبتال به فشارخون 

 که مشاوره تغذیه شده اندباال 
 داشبورد مدیریتی

تعداد بیماران فشارخون 

باال ارجاع شده به 

 کارشناس تغذیه

 داشبورد مدیریتی
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

91 
    

درصد پوشش برنامه مکمل 

در دانش  Dیاری با ویتامین 

 آموز ان

تعداد دانش آموز انی که تحت 

قرار پوشش برنامه آهن یاری 

 گرفته اند

به صورت دستی تکمیل و 

نهایتاً در پورتال وزارت وارد 

 شود می

 دستی تعداد کل دانش آموز ان
011×  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 معاونت بهداشت 97

 

 بهداشت حرفه ای

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
منبع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

عملیاتی سطح 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

0 فایل اکسل جمع بندی استان های بازرسی شده تعداد کارگاه های بازرسی شده درصد کارگاه 
های  تعداد کل کارگاه

 موجود

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

های  شاخص

 -ملی سالمت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     

های درجه یك و دو  درصد کارگاه

 بازرسی شده

های با ریسك درجه  تعداد کارگاه

 یك و دو بازرسی شده
 فایل اکسل جمع بندی استان

های  تعداد کل کارگاه

تحت پوشش با ریسك 

 درجه یك و دو

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

3   

های دارای کمیته  درصد کارگاه

 حفاظت فنی دربهداشت کار

های دارای  تعداد کل کارگاه

 کمیته حفاظت فنی
 فایل اکسل جمع بندی استان

های  تعداد کل کارگاه

 مشمول

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

4   

های دارای تشکیالتَ  کارگاهدرصد 

 بهداشت حرفه ای

های دارای تشکیالت  تعداد کارگاه

 بهداشت حرفه ای
 فایل اکسل جمع بندی استان

های  تعداد کل کارگاه

 مشمول

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5     

های دارای عامل زیان  درصد کارگاه

 آور روشنایی

های دارای عامل  کارگاهتعداد 

 زیان آور روشنایی
 فایل اکسل جمع بندی استان

های تحت  تعداد کارگاه

 پوشش

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

6     

های دارای عامل زیان  درصد کارگاه

 آور صدا

های دارای عامل  تعداد کارگاه

 زیان آور صدا
 استانفایل اکسل جمع بندی 

های تحت  تعداد کارگاه

 پوشش

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 98 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بهداشت حرفه ای

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
منبع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

عملیاتی سطح 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

7     

های دارای عامل زیان  درصد کارگاه

 آور وضعیت نامناسب بدن حین کار

های دارای عامل  تعداد کارگاه

زیان آور وضعیت نامناسب بدن 

 حین کار

 فایل اکسل جمع بندی استان
های تحت  کارگاهتعداد 

 پوشش

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8     

های که عامل زیان  درصد کارگاه

 آور روشنایی در آنها کنترل شده

های که عامل زیان  تعداد کارگاه

 آور روشنایی در آنها کنترل شده
 فایل اکسل جمع بندی استان

های تحت  تعداد کارگاه

 پوشش

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     

های که عامل زیان  درصد کارگاه

 آور صدا در آنها کنترل شده

های که عامل زیان  تعداد کارگاه

 آور صدا در آنها کنترل شده
 فایل اکسل جمع بندی استان

های تحت  تعداد کارگاه

 پوشش

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01     

های که عامل زیان  درصد کارگاه

آور ضعیت نامناسب بدن حین 

 کاردر آنها کنترل شده

های که عامل زیان  تعداد کارگاه

آور وضعیت نامناسب بدن حین 

 کاردر آنها کنترل شده

 فایل اکسل جمع بندی استان

های دارای  تعداد کارگاه

وضعیت نامناسب بدن 

 حین کار

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

های  شاخص

-سند توسعه 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

00     

های که عامل زیان  درصد کارگاه

 آور حمل بار در آنها کنترل شده

های که عامل زیان  تعداد کارگاه

 آور حمل بار در آنها کنترل شده
 فایل اکسل جمع بندی استان

تحت های  تعداد کارگاه

 پوشش

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

02   

درصد شاغلین تحت پوشش 

 بهداشت حرفه ای

تعداد شاغلین تحت پوشش 

 بهداشت حرفه ای
 فایل اکسل جمع بندی استان

تعداد کل شاغلین 

 موجود

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

های  شاخص

-ملی سالمت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 91

 

 بهداشت حرفه ای

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
منبع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

عملیاتی سطح 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

03   فایل اکسل جمع بندی استان تعداد شاغلین معاینه شده درصد شاغلین معاینه شده 
تعداد کل شاغلین تحت 

 پوشش

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

04   

درصد شاغلین بهره مند ازخدمات 

اندازه گیری و کنترل عوامل زیان 

 آورشغلی

تعداد شاغلین بهره مند ازخدمات 

اندازه گیری و کنترل عوامل زیان 

 آور شغلی

 فایل اکسل جمع بندی استان

تعداد کل شاغلین تحت 

پوشش درمواجه با 

 عوامل زیان آور شغلی

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05     فایل اکسل جمع بندی استان آموزش دیدهتعداد کل شاغلین  درصد شاغلین آموزش دیده 
تعداد کل شاغلین تحت 

 پوشش

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

06     

درصد شاغلینی که از وسایل 

حفاظت فردی مناسب استفاده 

 کنند. می

تعداد شاغلینی که از وسایل 

حفاظت فردی مناسب استفاده 

 کنند می

 جمع بندی استانفایل اکسل 

تعداد کل شاغلین 

نیازمند وسایل حفاظت 

 فردی

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

07     

درصد شاغلین درمواجه با عوامل 

 شیمیایی زیان آور 

تعداد شاغلین درمواجه با عوامل 

 شیمیایی زیان آور 
 فایل اکسل جمع بندی استان

تحت تعداد شاغلین 

 پوشش بازدید

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم  

پزشکی 

 اصفهان

08     

درصد شاغلین درمواجه با عامل زیان 

 آور صدا

تعداد شاغلین درمواجه با عامل 

 زیان آور صدا 
 فایل اکسل جمع بندی استان

تعداد شاغلین تحت 

 پوشش بازدید

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

های  شاخص

 -سند توسعه

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بهداشت حرفه ای

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
منبع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

عملیاتی سطح 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

09     

درصد شاغلین مبتالبه کاهش 

 شنوایی شغلی

تعداد شاغلین معاینه شده دارای 

 افت شنوایی 
 فایل اکسل جمع بندی استان

تعداد کل شاغلین تحت 

 پوششش معاینات

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

21     

درصد شاغلین درمواجه با عامل زیان 

 آور روشنایی

تعداد شاغلین درمواجه با عامل 

 زیان آور روشنایی
 فایل اکسل جمع بندی استان

تعداد شاغلین تحت 

 پوشش بازدید

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

20     

درصد مواجهه شاغلین با ریسك 

 ارگونومیکیفاکتورهای 

تعداد شاغلین درمواجه با عامل 

زیان آوروضعیت نامناسب بدن 

 حین کار

 فایل اکسل جمع بندی استان
تعداد شاغلین تحت 

 پوشش بازدید

فایل اکسل جمع 

 بندی استان
011× 

های  شاخص

 سند توسعه

 

  



 معاونت بهداشت 19

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

0 

درصد خانوارهای روستایی که به 

شبکه لوله کشی عمومی آب آشامیدنی 

خانوارهایی که به تعداد دسترسی دارند )

شبکه آب آشامیدنی از طریق لوله کشی به 
صورت انشعابات خصوصی در منزل یا شیر 
برداشت عمومی متصل به شبکه لوله کشی 

 دسترسی دارند(

تعداد خانوارهایی با دسترسی به 

شبکه عمومی )قابل استخراج از فرم 

 روستایی کشوری( 001آماری 

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

سامانه سیب کامل . 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل 

خانوارهای روستایی 

 تحت پوشش

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 روستایی کشوری( 001

011× 

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8     

روستایی که به آب درصد خانوارهای 

آشامیدنی دسترسی دارند )منظور تعداد 

خانوارهایی که به آب آشامیدنی از 

طریق شبکه لوله کشی عمومی یا منابع 

لیتر به ازای  81بهسازی به میزان حداقل 

دقیقه پیاده  91هر نفر در روز با حداکثر 

 .روی رفت و برگشت دسترسی دارند.

تعداد خانوارهای روستایی با 

 رسی به آب آشامیدنیدست

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. سامانه سیب کامل 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل 

خانوارهای روستایی 

 تحت پوشش

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 روستایی کشوری( 001

011× 

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

های آب آشامیدنی که از  درصد نمونه

های باکتریولوژیك  نظر آزمایش

مطلوب شناخته شده اند درمناطق 

 شهری

های آب آشامیدنی که از  تعداد نمونه

های باکتریولوژیك  نظر آزمایش

مطلوب شناخته شده اند درمناطق 

 شهری

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

سامانه سیب کامل . 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

شهری  001آماری 

 کشوری(

های  تعداد کل نمونه

آب اشامیدنی 

آزمایش شده از نظر 

باکتریولوژی 

 درمناطق شهری

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 شهری کشوری( 001

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 صفهانا



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

1 

های آب آشامیدنی که از  درصد نمونه

های باکتریولوژیك  نظر آزمایش

مطلوب شناخته شده اند درمناطق 

 روستایی

های آب آشامیدنی که از  تعداد نمونه

های باکتریولوژیك  نظر آزمایش

مطلوب شناخته شده اند درمناطق 

 روستایی

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

کامل . سامانه سیب 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

های  تعداد کل نمونه

آب اشامیدنی 

آزمایش شده از نظر 

باکترولوژی 

 درمناطق روستایی

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 روستایی کشوری( 001

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اناصفه

5     

درصد خانوارهای روستایی که به منابع 

بهسازی شده آب اشامیدنی دسترسی 

 دارند

تعداد خانوار روستایی که به منابع 

بهسازی شده اب اشامیدنی دسترسی 

 دارند

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. سامانه سیب کامل 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

کل تعداد 

خانوارهای روستایی 

 تحت پوشش

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 روستایی کشوری( 001

011× 
های  شاخص

 ملی سالمت

2   

درصد خانوارهای روستایی که از 

 توالت بهداشتی برخوردارند

تعداد خانوارهای روستایی تحت 

 دارای توالت بهداشتی پوشش

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. سامانه سیب کامل 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل 

خانوارهای روستایی 

 تحت پوشش

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 روستایی کشوری( 001

011× 

سالنامه آماری 

 -دانشگاه شیراز

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 19

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

2     

درصد خانوارهای روستایی که زباله را 

های بهداشتی جمع آوری و  به روش

 کنند دفع می

تعداد خانوارها با جمع آوری و دفع 

 بهداشتی زباله

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. سامانه سیب کامل 

نیست)قابل 

فرم استخراج از 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل 

خانوارهای تحت 

 پوشش

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 روستایی کشوری( 001

011× 

های  شاخص

 -ملی سالمت

سالنامه آماری 

 -دانشگاه شیراز

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     

روستایی دارای دام  درصد خانوارهای

 در منزل

تعداد خانوارهای روستایی دارای دام 

 در منزل

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. سامانه سیب کامل 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

 تعداد خانوارها

به صورت دستی جمع آوری شده 

)سامانه سیب کامل نیست()قابل 

 001استخراج از فرم آماری 

 روستایی کشوری(

011× 

سالنامه آماری 

-دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     

درصد خانوارهای روستایی که 

فضوالت حیوانی را به روش بهداشتی 

 کنند جمع آوری و دفع می

تعداد خانوارهای دارای دام که 

فضوالت حیوانی را به روش 

 کنند بهداشتی جمع آوری و دفع می

صورت دستی به 

شود  جمع آوری می

. سامانه سیب کامل 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل 

خانوارهایی که 

درمحل زندگی 

خود دام نگهداری 

 کنند می

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 روستایی کشوری( 001

011× 

النامه آماری س

 -دانشگاه شیراز

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

01   

درصد خانوارهایی روستایی که 

فاضالب را به روش بهداشتی جمع 

 کنند آوری و دفع می

تعداد خانوارهایی که دارای سیستم 

دفع بهداشتی فاضالب هستند )تعداد 

کل خانوارهایی که فاضالب خانگی 

جمع خودرا به صورت بهداشتی 

آوری و پس از طی فرایند تصفیه 

 نمایند( دفع می

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. سامانه سیب کامل 

نیست)قابل 

استخراج از فرم 

 001آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل 

 خانوارهای روستایی

به صورت دستی جمع آوری 

شود . سامانه سیب کامل  می

نیست)قابل استخراج از فرم آماری 

 ستایی کشوری(رو 001

011× 
های  شاخص

 ملی سالمت

00     

درصد اماکن عمومی دارای معیار 

 بهداشتی مناطق روستایی

تعداد اماکن عمومی دارای معیار 

 بهداشتی مناطق روستایی

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

.)قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل اماکن 

عمومی تحت 

در مناطق پوشش 

 روستایی

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 روستایی کشوری( 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08     

درصد اماکن عمومی دارای معیار 

 بهداشتی مناطق شهری

تعداد اماکن عمومی دارای معیار 

 بهداشتی مناطق شهری

به صورت دستی 

شود  میجمع آوری 

. )قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 شهری کشوری(

تعداد کل اماکن 

عمومی تحت 

پوشش در مناطق 

 شهری

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09   

درصد اماکن عمومی دارای معیار 

 مناطق روستایی بهسازی و بهداشتی

تعداد اماکن عمومی که دارای معیار 

 بهسازی و بهداشتی روستایی هستند

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. )قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل اماکن 

 عمومی

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 روستایی کشوری( 001آماری 

011× 

های  شاخص

 -ملی سالمت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 11

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

01   

درصد اماکن عمومی دارای معیار 

 بهسازی و بهداشتی مناطق شهری

تعداد اماکن عمومی که دارای معیار 

 بهسازی و بهداشتی شهری هستند

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. )قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 شهری کشوری(

کل اماکن  تعداد

 عمومی

به صورت دستی جمع آوری 

شود .)قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

های  شاخص

 -ملی سالمت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05 

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

موادخوراکی دارای معیارهای بهسازی 

 و بهداشتی مناطق شهری

توزیع و فروش تعداد مراکز تهیه و 

مواد خوراکی دارای معیارهای 

 بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. )قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 شهری کشوری(

تعداد کل مراکز 

تهیه و توزیع مواد 

خوراکی تحت 

پوشش درمناطق 

 شهری

به صورت دستی جمع آوری 

فرم شود . )قابل استخراج از  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

سالنامه آماری 

 -دانشگاه شیراز

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02 

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

موادخوراکی دارای معیارهای بهسازی 

 و بهداشتی مناطق روستایی

تعداد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

مواد خوراکی دارای معیارهای 

بهسازی در مناطق بهداشتی و 

 روستایی

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل مراکز 

تهیه و توزیع مواد 

خوراکی تحت 

پوشش درمناطق 

 روستایی

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 روستایی کشوری( 001آماری 

011× 

ماری سالنامه آ

 -دانشگاه شیراز

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02     

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

موادخوراکی دارای معیار بهداشتی 

 درمناطق شهری

تعداد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

مواد خوراکی دارای معیارهای 

 بهداشتی درمناطق شهری

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

از . )قابل استخراج 

 001فرم آماری 

 شهری کشوری(

تعداد کل مراکز 

تهیه و توزیع مواد 

خوراکی تحت 

پوشش درمناطق 

 شهری

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 16 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

02     

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

معیار بهداشتی در موادخوراکی دارای 

 مناطق روستایی

تعداد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

مواد خوراکی دارای معیارهای 

 بهداشتی در مناطق روستایی

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

.)قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل مراکز 

تهیه و توزیع مواد 

خوراکی تحت 

پوشش درمناطق 

 روستایی

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 روستایی کشوری( 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09   

درصد کارکنان مراکز و اماکنی که 

دارای کارت معاینه پزشکی معتبر 

 هستند مناطق روستایی

تعداد کارکنان مراکز و اماکنی که 

معتبر دارای کارت معاینه پزشکی 

 هستند مناطق روستایی

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

.)قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل شاغلین 

اماکن و مراکزی 

که باید کارت 

معاینه پزشکی داشته 

باشنددر مناطق 

 روستایی

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 کشوری( روستایی 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81   

درصد کارکنان مراکز و اماکنی که 

دارای کارت معاینه پزشکی معتبر 

 هستند مناطق شهری

تعداد کارکنان مراکز و اماکنی که 

دارای کارت معاینه پزشکی معتبر 

 هستند مناطق شهری

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. قابل استخراج از 

 001آماری  فرم

 شهری کشوری(

تعداد کل شاغلین 

اماکن و مراکزی 

که باید کارت 

معاینه پزشکی داشته 

باشنددر مناطق 

 شهری

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 17

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

80     

های بهداشتی درمانی که  درصد واحد

نظر بهداشت محیط دارای شرایط از 

 مطلوب هستند درمناطق شهری

های بهداشتی درمانی که  تعداد واحد

از نظر بهداشت محیط دارای شرایط 

مطلوب هستند درمناطق 

شهری)منظور واحدهای وابسته به 

باشد  های بهداشت و درمان می شبکه

 نه مراکز بیمارستانی(

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

ستخراج از .)قابل ا

 001فرم آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل واحدهای 

بهداشتی درمانی در 

 مناطق شهری

به صورت دستی جمع آوری 

شود . ابل استخراج از فرم آماری  می

 شهری کشوری( 001

011× 

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 -اصفهان

سالنامه آماری 

 شیراز

88     

های بهداشتی درمانی که  درصد واحد

بهداشت محیط دارای شرایط  از نظر

 مطلوب هستند درمناطق روستایی

های بهداشتی درمانی که  تعداد واحد

از نظر بهداشت محیط دارای شرایط 

مطلوب هستند درمناطق 

روستایی)منظور واحدهای وابسته به 

باشد  های بهداشت و درمان می شبکه

 نه مراکز بیمارستانی(

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

ل استخراج از .)قاب

 001فرم آماری 

 روستایی کشوری(

تعداد کل واحدهای 

بهداشتی درمانی در 

 مناطق روستایی

به صورت دستی جمع آوری 

شود .)قابل استخراج از فرم  می

 روستایی کشوری( 001آماری 

011× 

دنشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89     

هایی که مدیریت  درصد بیمارستان

 باشد. میفاضالب آنها مطلوب 

هایی که جمع  تعداد بیمارستان

آوری، تصفیه و دفع فاضالب آنها 

مطابق دستور العمل وزارت بهداشت 

 است

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

. )قابل استخراج از 

فرم آماری 

شهری 001

 کشوری(

تعدادکل 

 ها بیمارستان

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

های  شاخص

-ملی سالمت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 18 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

81 

هایی که مدیریت  درصد بیمارستان

 باشد پسماند در آنها مطلوب می

هایی که تفکیك  تعداد بیمارستان

،جمع آوری ، نگهداری بی خطر 

سازی و دفع پسماند انها مطابق با 

 دستور العمل وزارت بهداشت است 

صورت دستی  به

شود  جمع آوری می

.)قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 شهری کشوری(

تعداد کل 

 ها بیمارستان

به صورت دستی جمع آوری 

شود .)قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

85     

های دارای دستگاه  درصد بیمارستان

 پسماندفعال بی خطر ساز 

هایی که دارای  تعداد بیمارستان

دستگاه بی خطر سازپسماند فعال 

 میباشند

دستی و بر اساس 

ها  اطالعات ونظارت

و بازدیدهای 

مستمرکارشناس 

 معاونت بهداشتی

تعدادکل 

 ها بیمارستان

دستی و بر اساس اطالعات ونظارتها 

و بازدیدهای مستمر کارشناس 

 معاونت بهداشتی

011× 

وم دانشگاه عل

پزشکی 

 اصفهان

82     

هایی که وضعیت  درصد بیمارستان

آشپزخانه و غذاخوری آنها از نظر 

 باشد بهداشت محیط مطلوب می

هایی که دارای  تعداد بیمارستان

آشپزخانه و غذاخوری منطبق با آیین 

 09نامه اجرایی قانون اصالح ماده 

 باشد مواد خوردنی می

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

.)قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 شهری کشوری(

تعدادکل 

 ها بیمارستان

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82     

هایی که وضعیت  درصد بیمارستان

های آنها از نظر بهداشت محیط  بخش

 باشد . مطلوب می

های  تعداد بیمارستانهایی که بخش

cssD  بخش استریلیزاسیون(

های عمل و رختشویخانه و  مرکزی(اتاق

ها از نظر وضعیت  درصد سایر بخش 25

بهداشت محیط با دستورالعمل وزارت 

 بهداشت مطابقت دارد

به صورت دستی 

شود  جمع آوری می

.)قابل استخراج از 

 001فرم آماری 

 شهری کشوری

تعداد کل 

 ها یمارستانب

به صورت دستی جمع آوری 

شود . )قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 11

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

82     تعداد مراکز و اماکن بازدید شده 

تعداد بازدیدهای بهداشتی انجام شده 

از مراکز و اماکن به منظور کنترل 

مواد غذایی تهیه شده و مورد عرضه 

و تامین بهداشت عمومی درفصل 

 مورد گزارش

 _ _ 0 فرم دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89     تعداد کارت بهداشتی صادر شده 

تعداد کارت بهداشتی مخصوص 

متصدیان مراکز و اماکنی که باتهیه، 

توزیع، نگهداری و فروش مواد 

غذایی درارتباط هستند و توسط 

مورد دفاتر پیخوان دولت درفصل 

 گزارش صادر شده است.

 _ _ 0 فرم دستی 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

91     

تعداد متخلفین معرفی شده به مراجع 

 قضایی

منظور تعداد پرونده متخلفین از 

مقررات درهربخش )مراکز، اماکن و 

..( که به مراجع قضایی در فصل 

 موردگزارش ارسال شده است.

 _ _ 0 فرم دستی

علوم دانشگاه 

پزشکی 

 اصفهان

90 

در صد روزهایی از سال که طبق 

تعریف کیفیت هوای پاک و سالم 

 دارند درمناطق شهری

تعداد روزهایی که دارای هوای سالم 

و پاک هستند)شاخص کیفیت هوا 

هوای پاک و شاخص کیفیت  51-1

 هوای سالم( 50-011هوا 

سایت محیط 

زیست)در پورتال 

وزارت وارد 

 شود.( می

تعداد کل روزهای 

 سال
_ 011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

98     

های نان دارای حد مجاز  درصد نمونه

 نمك شهری 

های نان آزمایش شده  تعداد نمونه

 دارای حدمجازنمك شهری 
 فرم دستی

های  تعداد کل نمونه

نان آزمایش شده 

 شهری

 ×011 به صورت دستی جمع آوری شده

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 بهداشت محیط

ردی

 ف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

99     

های نان دارای حد مجاز  درصد نمونه

 نمك روستایی

های نان آزمایش شده  تعداد نمونه

 دارای حدمجازنمك روستایی
 فرم دستی

های  تعداد کل نمونه

نان آزمایش شده 

 روستایی

 ×011 به صورت دستی جمع آوری شده

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

91     

پزشکی دارای تجهیزات درصد مراکز 

تولید کننده پرتوهای یونساز که دارای 

 شرایط حفاظتی مطلوب هستند

تعداد مراکز پزشکی دارای 

تجهیزات تولید کننده پرتوهای 

یونساز که دارای شرایط حفاظتی 

 مطلوب هستند

دستی جمع 

شود)قابل  می

استخراج از فرم 

شهری  001آماری 

 کشوری(

کل مراکز پزشکی 

تجهیزات که دارای 

تولید کننده 

پرتوهای 

 یونسازهستند

به صورت دستی جمع آوری 

شود . قابل استخراج از فرم  می

 شهری کشوری( 001آماری 

011× 

های  شاخص

 -ملی سالمت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

95     

درصد مدارس دارای آب آشامیدنی 

 سالم

تعداد مدارس دارای آب آشامیدنی 

 سالم
 فرم دستی

تعداد کل مدارس 

 استان
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

92     

درصد مدارس دارای سرویس بهداشتی 

 و سیستم فاضالب

تعداد مدارس دارای سرویس 

 بهداشتی وسیستم فاضالب
 فرم دستی

تعداد کل مدارس 

 استان
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 معاونت بهداشت 19

 

 جمعیتواحد خدمات باروری سالم و 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0   

ریزی  های برنامه درصد حاملگی

 شده

های جدید برنامه ریزی  حاملگی تعداد

 شده
 سامانه سیب

ها در  تعداد کل حاملگی

 همان سال
×011 سامانه سیب  

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

2   باروری اختصاصی سنی میزان 
تعداد موالید زنده در هر گروه سنی زنان 

 سال( 01-51)
 ثبت احوال

آن گروه  جمعیت زنان

 سالسنی در وسط 
 ×0111 ثبت احوال

 های شاخص

 ملی سالمت

3 باروری کلی میزان (TFR) 
های باروری اختصاصی  مجموع میزان

 سال( 5سنی )با گروه سنی 
 ×5 ثبت احوال 0111 ثبت احوال

 های شاخص

  ملی سالمت

4   حاملگی ناخواسته میزان 
های ناخواسته در یك  حاملگی تعداد

 سال
 سامانه سیب

ها در  حاملگی تعداد کل

 همان سال
 ×0111 سامانه سیب

 های شاخص

 ملی سالمت

5   

سه از های کمتر  خانواده درصد

فرزند که دارای فرزند دو ساله 

 بوده و مشاوره فرزند آوری شده

 اند

مادران کمتر از سه فرزند که سن  تعداد

ماهه بوده )در  92-81آخرین فرزند وی 

یك سال حداقل درطی مدت  آن سال( و

یك بار در خصوص فرزند آوری 

 مشاوره گردیده اند

سامانه سیب)درحال حاضر امکان 

استخراج از سامانه ندارد. چند شرط دارد 

که در سامانه ثبت نمی شود و معموالً 

 قابل استناد نیست(

مادران دارای  تعداد

ماهه  92-81کودک 

)در آن سال( که برای 

مراقبت مراجعه نموده و 

از سه فرزند داشته  کمتر

و منعی از نظربارداری 

 ندارند

دستی)ازسامانه  

سیب قابل 

 استخراج نیست( 

 هیات امنا ×011

6 

خدمات هنگام  درصد پوشش

 ازدواج

زوجین آموزش دیده در  تعداد

 های هنگام ازدواج کالس
  دستی

زوجین بر اساس  تعداد

اطالعات مزدوجین ثبت 

 احوال

 ×011 ثبت احوال

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 جمعیتواحد خدمات باروری سالم و 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

7   تعداد زوجین نازا )طبق تعریف( میزان نازائی 
دستی)ازسامانه سیب قابل استخراج  

 نیست( 
 تعداد کل زوجین

دستی)ازسامانه  

سیب قابل 

 استخراج نیست( 

0111× 
های  شاخص

 ملی سالمت

8   

درصد زنان همسر دار تك 

 فرزند)سالیانه(

سال همسردار که  51تا  01تعداد زنان 

 9ماه و  00دارای یك کودک 

 روزهستند

دستی)ازسامانه سیب قابل استخراج  

 نیست( 

ساله  51تا 01کلیه زنان 

 همسر دار

دستی)ازسامانه  

سیب قابل 

 استخراج نیست( 

011× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

9   

درصد زنان همسر دار بدون 

 فرزند)سالیانه(

ساله همسردار که دو 51تا  01تعداد زنان 

سال از ازدواجشان گذشته و فرزندی 

 ندارند

دستی)ازسامانه سیب قابل استخراج  

 نیست( 

ساله 51تا  01تعداد زنان 

 همسر دار

دستی)ازسامانه  

سیب قابل 

 استخراج نیست( 

011× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

01   

درصد زنان همسر دار بی فرزند 

 فرزند آوری شده اندکه مشاوره 

ساله همسرداربی 51تا  01تعداد زنان 

 فرزند که مشاوره فرزند آوری شده اند

دستی)ازسامانه سیب قابل استخراج  

 نیست( 

ساله  51تا  01تعداد زنان 

 همسر دار بی فرزند

دستی)ازسامانه  

سیب قابل 

 استخراج نیست( 

011× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

00   

زنان همسر دار تك فرزند درصد 

 که مشاوره فرزند آوری شده اند

ساله همسردارتك 51تا  01تعداد زنان 

 فرزند که مشاوره فرزند آوری شده اند

دستی)ازسامانه سیب قابل استخراج  

 نیست( 

زنان همسر دار تك 

 فرزند

دستی)ازسامانه  

سیب قابل 

 استخراج نیست( 

011× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

02   

درصد زنان همسر دار واجد 

شرایط فرزند آوری برنامه ریزی 

 شده )سالیانه(

تعداد زنان همسردار که مورد مشاوره 

فرزند آوری قرار گرفته اند و برای 

مراقبت پیش از بارداری مراجعه نموده 

 اند

دستی)ازسامانه سیب قابل استخراج  

 نیست( 

تعداد زنان همسر دار که 

فرزند مورد مشاوره 

 آوری قرار گرفته اند

دستی)ازسامانه  

سیب قابل 

 استخراج نیست( 

011× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 19

 

 جمعیتواحد خدمات باروری سالم و 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

03   

درصد محتوای توزیع شده به 

 تفکیك نوع محتوا

تعداد محتوای توزیع شده به تفکیك نوع 

 محتوا 

دستی)ازسامانه سیب قابل استخراج  

 نیست( 

های هدف  تعداد گروه

 مربوطهمحتوای 

دستی)ازسامانه  

سیب قابل 

 استخراج نیست( 

011× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد سالمت جوانان، نوجوانان ومدارس

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
منبع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

0 

درصد پوشش مراقبت غیر پزشکی دانش 

 آموزان گروه هدف

تعداد دانش آموزان گروه هدف که در 

بازه زمانی خاص مراقبتهای غیرپزشکی 

 را دریافت نموده اند

 سامانه سیب

آموزان تعداد کل دانش 

گروه هدف در بازه 

 زمانی خاص

 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

2 

درصد پوشش معاینات پزشکی دانش 

 آموزان گروه هدف

تعداد دانش آموزان گروه هدف که در 

های پزشکی را  بازه زمانی خاص مراقبت

 دریافت نموده اند

 سامانه سیب

تعداد کل دانش آموزان 

در بازه گروه هدف 

 زمانی خاص

 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

3 درصد دانش آموزان آلوده به پدیکلوز 
تعداد دانش آموزان آلوده به پدیکلوز 

 در بازه زمانی خاص
 سامانه سیب

آموزانی که  تعداد دانش

پوست و موی "مراقبت 

نوجوانان از نظر 

را در بازه  "پدیکلوزیس

دریافت زمانی خاص 

 نموده اند

 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

4   

آموزان دارای اختالل به  درصد دانش

تفکیك نوع اختالل )شنوایی، بینایی، 

موارد مثبت غربالگری اولیه سالمت 

 روان( در مراقب غیر پزشك

تعداد دانش آموزان دارای اختالل به 

بینایی، تفکیك نوع اختالل )شنوایی، 

موارد مثبت غربالگری اولیه سالمت 

روان( در مراقب غیر پزشك در بازه 

 زمانی خاص

 سامانه سیب

آموزانی که  تعداد دانش

مراقبت مربوطه را در 

بازه زمانی خاص 

 دریافت نموده اند

 ×011 سامانه سیب
ملی  شاخصهای

 سالمت



 معاونت بهداشت 11

 

 واحد سالمت جوانان، نوجوانان ومدارس

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
منبع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

5     

 BMIآموزان دارای اختالل  درصد دانش

 نامناسب در مراقبت غیر پزشك

 BMIتعداد دانش آموزان دارای اختالل 

نامناسب در مراقبت غیر پزشك در بازه 

 زمانی خاص

 سامانه سیب

آموزانی که  تعداد دانش

غربالگری "مراقبت 

تغذیه و پایش رشد 

را  "غیرپزشك -نوجوان

در بازه زمانی خاص 

 دریافت نموده اند

 ×011 سامانه سیب
ی مل شاخصهای

 سالمت

6   

درصد دانش آموزان نیازمند مراقبت ویژه 

به تفکیك نوع بیماری)از جمله 

تاالسمی،صرع، سل، قلبی و عروقی 

 ،فاویسم( در مراقبت پزشك

تعداد دانش آموزان دارای بیماری 

نیازمندمراقبت ویژه به تفکیك نوع 

بیماری )از جمله تاالسمی،صرع، سل، 

مراقبت  قلبی و عروقی، فاویسم( در

 پزشك در بازه زماتی خاص

 سامانه سیب

تعداد دانش آموزان که 

های پزشکی  مراقبت

مربوطه را در بازه زمانی 

 خاص دریافت نموده اند

 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

7   

درصد دانش آموزان که فعالیت بدنی 

 دقیقه در هفته دارند 181کمتر از 

آموزان که در بازه زمانی تعداد دانش 

دقیقه  181خاص فعالیت بدنی کمتر از 

 در هفته دارند

 سامانه سیب

آموزانی که  تعداد دانش

غربالگری "مراقبت 

تغذیه و پایش رشد 

را  "غیرپزشك-نوجوان

در بازه زمانی خاص 

 دریافت نموده اند

 ×011 سامانه سیب
 های شاخص

 سند توسعه

8 

واکسیناسیون دانش درصد پوشش 

 آموزان پایه اول

تعداد دانش آموزان پایه اول واکسینه 

 شده در بازه زمانی خاص 
 سامانه سیب

تعداد کل دانش آموزان 

پایه اول در بازه زمانی 

 خاص

 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان



 16 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد سالمت جوانان، نوجوانان ومدارس

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
منبع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

9 

درصد پوشش واکسیناسیون توام دانش  

 آموزان پایه دهم

دانش آموزان پایه دهم که واکسن تعداد 

توام را در بازه زمانی خاص دریافت 

 نموده اند

 سامانه سیب

تعداد کل دانش  

آموزان پایه دهم در بازه 

 زمانی خاص

 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

01   مدارس مروج سالمت درصد 
مدارس مروج سالمت در سال  تعداد

 تحصیلی مورد نظر
 دستی

تعداد کل مدارس در 

 سال تحصیلی مورد نظر
 ×011 دستی

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

00  ستاره 5درصد مدارس مروج سالمت 
ستاره مروج سالمت در  5مدارس  تعداد

 سال تحصیلی مورد نظر
 دستی

مدارس مروج  تعداد کل

سالمت در سال تحصیلی 

 مورد نظر

 ×011 دستی

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

02 درصد پوشش مراقبت غیرپزشکی جوانان 

تعداد جوانانی که مراقبتهای غیرپزشکی 

را در بازه زمانی خاص دریافت نموده 

 اند

 سامانه سیب
تعداد کل جوانان در 

 بازه زمانی خاص
 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

03 

درصد مرگ جوانان به علت سوانح و 

 حوادث ترافیکی

تعداد مرگ جوانان به علت سوانح و 

 حوادث ترافیکی در بازه زمانی خاص

نظام ثبت مرگ و و  سامانه

 طبقه بندی علل مرگ

تعداد کل جوانان در 

 بازه زمانی خاص

معاونت  داشبورد

 بهداشتی
011× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

04   

درصد جوانان دارای اختالل یا بیماری به 

 BMIتفکیك نوع اختالل یا بیماری)از جمله 

نامناسب، موارد مثبت غربالگری اولیه سالمت 

 روان( در مراقبت غیرپزشك

تعداد جوانان دارای اختالل یا بیماری به 

 BMIتفکیك نوع اختالل یا بیماری)از جمله 

سالمت غربالگری اولیه نامناسب، موارد مثبت 

 روان( در مراقبت غیرپزشك در بازه زمانی خاص

 سامانه سیب

تعداد جوانانی که 

مراقبت مربوطه را در 

بازه زمانی خاص 

 دریافت نموده اند

 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 17

 

 واحد سالمت جوانان، نوجوانان ومدارس

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
منبع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

05   

جوانانی که فعالیت بدنی کمتر از  درصد

 دقیقه در هفته دارند 051

در بازه زمانی خاص  تعداد جوانانی که

دقیقه در  051فعالیت بدنی کمتر از 

 هفته دارند

 سامانه سیب

تعداد جوانانی که 

ارزیابی نمایه  "مراقبت

 "غیرپزشك-توده بدنی

را در بازه زمانی خاص 

 دریافت نموده اند

 ×011 سامانه سیب
 های شاخص

 سند توسعه

06   

درصد موارد مثبت غربالگری اولیه 

مصرف دخانیات، مواد و الکل درگیری با 

 در جوانان درمراقبت غیرپزشك

تعداد موارد مثبت غربالگری اولیه 

درگیری با مصرف دخانیات، الکل و 

مواد در جوانان در مراقبت غیرپزشك 

 در بازه زمانی خاص

 سامانه سیب

تعداد جوانانی که مراقبت 

غربالگری اولیه درگیری با "

مصرف دخانیات، مواد و 

را در  "رپزشكغی-الکل

بازه زمانی خاص دریافت 

 نموده اند

 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

02 

درصد مرگ نوجوانان به علت سوانح و 

 حوادث ترافیکی

تعداد مرگ نوجوانان به علت سوانح و 

 حوادث ترافیکی در بازه زمانی خاص

سامانه نظام ثبت مرگ و طبقه 

 بندی علل مرگ

کل نوجوانان در تعداد 

 بازه زمانی خاص
 ×011 سامانه سیب

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

02 

تعداد معاینه دانش آموزان اتباع خارجی 

 فاقد مدارک هویتی و اقامتی

تعداد دانش آموزان اتباع خارجی فاقد 

مدارک هویتی و اقامتی معاینه شده در 

 بازه زمانی خاص

  -  - 1  دستی

 علوم دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

09   011 سامانه سیب تعداد کل جوانان سامانه سیب تعداد جوانان متاهل درصدجوانان متاهل× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 18 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد سالمت مادران

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
رفرنس 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

عملیاتی سطح 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

0   درصد زایمان زودرس 
تعداد زنان زایمان کرده در یك سال که 

 زایمان زود رس داشته اند
 سامانه سیب

تعداد زنان زایمان کرده در 

 همان سال
 ×011 سیبسامانه 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 

درصد پوشش مراقبت پیش از 

 بارداری

تعداد زنان زایمان کرده در یك سال که 

مراقبت پیش از بارداری دریافت کرده 

 اند

سامانه سیب )از داشبورد قابل 

 باشد( محاسبه می

تعداد زنان زایمان کرده که 

حداقل یك مراقبت 

بهداشتی بارداری از واحد 

دریافت نموده اند، در همان 

 سال

سامانه سیب )از 

داشبورد قابل 

 باشد( محاسبه می

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

درصد پوشش کامل مراقبت 

 دوران بارداری

تعداد زنان زایمان کرده در یك سال که 

مشمول تعریف مراقبت کامل دوران 

 شوند بارداری می

داشبورد قابل سامانه سیب )از 

 باشد( محاسبه می

تعداد کل زنان زایمان کرده 

که حداقل یك مراقبت 

بارداری از واحد بهداشتی 

دریافت نموده اند، در همان 

 سال

سامانه سیب )از 

داشبورد قابل 

 باشد( محاسبه می

 هیات امنا ×011

1 

درصد پوشش کامل مراقبت 

 پس از زایمان

یك سال با  تعداد زنان زایمان کرده در

 بار مراقبت پس از زایمان 8حداقل 

سامانه سیب )از داشبورد قابل 

 باشد( محاسبه می

تعداد کل زنان زایمان کرده 

 در همان سال

سامانه سیب )از 

داشبورد قابل 

 باشد( محاسبه می

 هیات امنا ×011

5 

سهم مرگ مادر و موالید 

دانشگاه به کل مرگ مادر و 

 موالید کشور

مرگ مادر در دانشگاه به کل موارد مر  نسبت

 گ مادر در کشور در یك سال

بر اساس نظام کشوری 

 مراقبت مرگ مادر )دستی(

نسبت موالید دانشگاه به کل 

 موالید کشور در همان سال

دستی براساس 

موالید ثبت شده 

 در ثبت احوال

_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

 درصد زایمان انجام شده توسط

 افراد دوره دیده

های انجام شده توسط افراد  تعداد زایمان

 دوره دیده در یك سال
 سامانه سیب

تعداد کل زنان زایمان کرده 

 در همان سال
 ×011 سامانه سیب

های  شاخص

 ملی سالمت



 معاونت بهداشت 11

 

 واحد سالمت مادران

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
رفرنس 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

عملیاتی سطح 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

2   

 02درصد مادران باردار زیر 

 سال

سال در  02های ثبت شده زیر  بارداری 

 یك سال
 سامانه سیب

های ثبت شده  بارداری تعداد

 در همان سال
 ×011 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان 

2   

 95درصد مادران باردار باالی 

 سال

سال در  95های ثبت شده باالی  بارداری

 یك سال
 سامانه سیب

های ثبت شده  تعداد بارداری

 در همان سال
 ×011 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9   

تعداد مادران شرکت کننده در 

های آمادگی برای  کالس

 زایمان )حداقل یك جلسه(

تعداد مادران شرکت کننده در 

های آمادگی برای زایمان در یك  کالس

 حداقل یك جلسه(سال )

 _ _ 0 دستی 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01   

تعداد مادران شرکت کننده در 

های آمادگی برای  کالس

جلسه( از جلسه  5زایمان )

 چهارم تا هشتم

های  تعداد مادران شرکت کننده در کالس

جلسه(  5آمادگی برای زایمان در یك سال )

 از جلسه چهارم تا هشتم

 _ _ 0 دستی 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00   

های پر خطر  درصد حاملگی

)آنمی، دیابت، پرفشاری خون، 

 های قلبی و عروقی( بیماری

تعداد زنان زایمان کرده در یك سال که در 

دوره بارداری حداقل به یکی از بیماریهای 

های  آنمی، دیابت، پرفشاری خون، بیماری

 قلبی و عروقی مبتال بوده اند

 سامانه سیب

تعداد کل زنان زایمان کرده 

که حداقل یك مراقبت 

بارداری از واحد بهداشتی 

دریافت نموده اند، در همان 

 سال

سامانه سیب )از 

داشبورد قابل 

 باشد( محاسبه می

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 61 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد سالمت سالمندان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  کسرصورت  عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

0 میزان مرگ زودرس سالمندان 
تعداد مرگ سالمندان در سن 

 سال 21تا  21

سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل 

 مرگ

های  تعداد کل مرگ

 سال 21باالی 

سامانه نظام ثبت 

و طبقه بندی علل 

 مرگ

×0111 
های  شاخص

 ملی سالمت

8     درصد سالمندان مرد 
 21تعداد سالمندان مرد باالی 

 سال
 011× سامانه سیب جمعیت مردان سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     درصد سالمندان زن 
 21تعداد سالمندان زن باالی 

 سال
 011× سامانه سیب جمعیت زنان سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1 011× سامانه سیب جمعیت  سامانه سیب سال 21تعداد افراد باالی  درصدسالمندی 
های  شاخص

 ملی سالمت

5 011× سامانه سیب جمعیت  سامانه سیب سال 21تعداد افراد باالی  درصد کهنسالی 
های  شاخص

 ملی سالمت

2   

های ساالنه  درصد پوشش مراقبت

 پزشك سالمندان مرد توسط غیر

سالمندان مردی که هرچهار 

مراقبت را به طور کامل توسط غیر 

پزشك دریافت کرده اند 

)خطرسنجی، اختالل تغذیه، 

 افسردگی و سقوط(

داشبورد مدیریتی معاونت بهداشتی 

 )سامانه سیب(
 011× سامانه سیب تعداد کل سالمندان مرد

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2   

های ساالنه  مراقبتدرصد پوشش 

 سالمندان زن توسط غیر پزشك

سالمندان زنی که هرچهارمراقبت 

را به طور کامل توسط غیر پزشك 

دریافت کرده اند )خطرسنجی، 

 اختالل تغذیه، افسردگی و سقوط(

داشبورد مدیریتی معاونت بهداشتی 

 )سامانه سیب(
 011× سامانه سیب تعداد کل سالمندان زن

دانشگاه علوم 

ی پزشک

 اصفهان



 معاونت بهداشت 69

 

 واحد سالمت سالمندان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  کسرصورت  عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

2   

های سالیانه  درصد پوشش مراقبت

 سالمندان توسط غیر پزشك

سالمندانی که هرچهار مراقبت را به 

طور کامل توسط غیرپزشك 

دریافت کرده اند )خطرسنجی، 

 اختالل تغذیه، افسردگی و سقوط(

داشبورد مدیریتی معاونت 

 بهداشتی)سامانه سیب(
 011× سامانه سیب تعداد کل سالمندان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08   

درصد مراقبت خطرسنجی سالمندان 

 توسط غیرپزشك

تعداد سالمندانی که مراقبت 

خطرسنجی را توسط غیر 

 پزشك دریافت کرده اند

داشبورد مدیریتی معاونت بهداشتی 

 )سامانه سیب(
 011× سامانه سیب تعداد کل سالمندان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09   

درصد مراقبت افسردگی سالمندان 

 توسط غیرپزشك

تعداد سالمندانی که مراقبت 

افسردگی را توسط غیر پزشك 

 دریافت کرده اند

داشبورد مدیریتی معاونت بهداشتی 

 )سامانه سیب(
 011× سامانه سیب تعداد کل سالمندان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01   

سالمندان توسط درصد مراقبت تغذیه 

 غیرپزشك

تعداد سالمندانی که مراقبت 

خطرسنجی را توسط غیر 

 پزشك دریافت کرده اند

داشبورد مدیریتی معاونت بهداشتی 

 )سامانه سیب(
 011× سامانه سیب تعداد کل سالمندان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05   

درصد مراقبت سقوط سالمندان توسط 

 غیرپزشك

سالمندانی که مراقبت سقوط را تعداد 

 توسط غیر پزشك دریافت کرده اند

داشبورد مدیریتی معاونت بهداشتی 

 )سامانه سیب(
 011× سامانه سیب تعداد کل سالمندان

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02   

درصد پوشش حداقل یك خدمت 

 سالمندان توسط غیرپزشك

تعداد سالمندانی که حداقل یك 

خدمت را توسط  1خدمت از 

 غیرپزشك دریافت کرده اند

داشبورد مدیریتی معاونت بهداشتی 

 )سامانه سیب(
 011× سامانه سیب تعداد کل سالمندان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02     در صد سالمندان با خطر سقوط 
تعداد سالمندانی که در معرض 

 خطر سقوط متوسط قرار دارند

داشبورد مدیریتی معاونت 

 بهداشتی)سامانه سیب(

تعداد سالمندانی که 

مراقبت سقوط را 

 دریافت کرده اند

 011× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 واحد سالمت دهان و دندان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

9      شاخصDMFT منطقه 
های ترمیم شده + کشیده  دندان

 شده+پوسیده

دستی)به صورت گزارش 

سال یك بار  5کتبی هر 

 شود( ارسال می

 _ دستی ها تعداد کل دندان
های  شاخص

 ملی سالمت

۲     

در کودکان  DMFTمیانگین

 ساله08

های پوسیده +کشیده+پرشده  تعداد دندان

 ساله 08در کودکان 

دستی)به صورت گزارش 

سال یك بار  5کتبی هر 

 شود( ارسال می

 08تعداد کودکان 

 سال
 _ دستی

های  شاخص

 ملی سالمت

9     

 2در کودکان  DMFTمیانگین

 ساله

های شیری پوسیده  دندانتعداد 

 ساله 2+کشیده+پرشده در کودکان 

دستی)به صورت گزارش کتبی 

سال یك بار ارسال  5هر 

 شود( می

 _ دستی سال 2تعداد کودکان 
های  شاخص

 ملی سالمت

4     

میانگین خدمات ارائه شده توسط 

 هردندانپزشك در هر شهرستان
 _ سامانه سیب تعداد دندانپزشك سامانه سیب تعداد خدمات 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5     

میانگین تعداد دندان ترمیم شده 

 توسط هر دندانپزشك
 _ سامانه سیب تعداد دندانپزشك سامانه سیب تعداد ترمیم

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

6      تعداد فیشور سیالنت 

صورت یك الیه  ها موادی هستند که به سیالنت

های  شیارهای سطح جونده دنداننازک درون 

گیرند و به کمك  ها قرار می آسیای دائمی بچه

 شوند . آنها این شیارها صاف می

 _ _ 9 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

3     

درصد پوشش وارنیش 

 5تا9فلورایدتراپی درکودکان 

 سال

سال وارنیش فلوراید  5تا  9تعداد کودکان 

 شده
 سامانه سیب

تا 9تعداد کل کودکان 

سال مراجعه کننده  5

 به مراکز

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 واحد سالمت دهان و دندان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

2     

درصد پوشش وارنیش 

 01تا  2فلورایدتراپی درکودکان 

 سال

 سامانه سیب تعداد دانش آموزان وارنیش فلوراید شده 
تعداد کل دانش 

 ساله 01تا  2آموزان 
 9۰۰× سامانه سیب

های  شاخص

 ملی سالمت

9   

درصد توزیع مسواک انگشتی در 

 سال 8بین کودکان زیر

تعداد مسواک توزیع شده بین کودکان 

 همان کروه سنی
 سامانه سیب

تعداد کل کودکان 

 همان گروه سنی
 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 واحد توسعه شبکه

 ردیف

 شاخصاجزاء  سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی )مدیران و 

 روسا(
 مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

نام سامانه مخرج 

 کسر 
 ضریب

9 

سهم بخش غیردولتی از کل 

 مراکز خدمات جامع سالمت

مراکز غیردولتی خدمات تعداد 

 جامع سالمت
 سامانه سیب 

تعداد کل مراکز 

 خدمات جامع سالمت
 9۰۰× سامانه سیب 

های  شاخص

 ملی سالمت

۲ سامانه سیب  تعداد خدمات واگذار شده درصد واگذاری خدمات 
تعداد کل خدمات قابل 

 واگذاری
 9۰۰× سامانه سیب 

های  شاخص

 ملی سالمت

9 

مراکز خدمات جامع نسبت 

 سالمت خودگردان

تعداد مراکز بهداشتی درمانی 

 خودگردان
 سامانه سیب 

تعداد کل مراکز 

 خدمات جامع سالمت
 9۰۰× سامانه سیب 

های  شاخص

 ملی سالمت

4 

سهم جمعیت تحت پوشش 

 پزشك خانواده از کل جمعیت

جمعیت تحت پوشش پزشك 

 خانواده در زمان معین
 9۰۰× سامانه سیب جمعیت وسط سال سامانه سیب 

های  شاخص

 ملی سالمت

5 

میانگین جمعیت تحت پوشش 

 یك پزشك در منطقه روستایی
 تعداد پزشکان سامانه سیب  جمعیت روستایی تحت پوشش

-سامانه سیب

بانك اطالعاتی 

 نیروی انسانی

_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

6 

میانگین جمعیت تحت پوشش 

دندانپزشك در منطقه یك 

 روستایی

 تعداد دندانپزشکان سامانه سیب  کل جمعیت تحت پوشش

-سامانه سیب

بانك اطالعاتی 

 نیروی انسانی

_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

3 

درصد جمعیت تحت پوشش 

های مختلف نظام شبکه  واحد

 بهداشتی درمانی

جمعیت تحت پوشش واحدهای 

 معین مختلف نظام شبکه در زمان
 9۰۰× سامانه سیب جمعیت وسط سال سامانه سیب 

های  شاخص

 ملی سالمت

8 

درصد جمعیتی که به خدمات 

 بهداشتی اولیه دسترسی دارند

جمعیتی ثبت نام شده در سامانه 

سیب به خدمات بهداشتی اولیه در 

 زمان معین دسترسی دارند

 سامانه سیب 
جمعیت وسط سال ثبت 

 سیب نام شده در سامانه
 9۰۰× سامانه سیب

های  شاخص

 ملی سالمت
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 واحد توسعه شبکه

 ردیف

 شاخصاجزاء  سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی )مدیران و 

 روسا(
 مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

نام سامانه مخرج 

 کسر 
 ضریب

1 

نسبت مجموع اعتبارات بهداشتی 

 به کل جمعیت تحت پوشش

مجموع اعتبارات هزینه شده 

های بهداشتی )شامل  برنامه

اعتبارات هزینه ای عمومی و 

های سالمت  اختصاصی برنامه

 شهری و روستایی

 درآمد دانشگاه

آمار جمعیت ثبت نام 

سامانه سیب آن شده در 

 دانشگاه در همان سال

 _ سامانه سیب
های  شاخص

 هیات امنا

9۰ 

درصد مرگ به علت سوانح و 

 حوادث ترافیکی 

تعداد کل فوت شدگان ناشی از هر 

نوع سانحه و حادثه ترافیکی در 

 سال

سامانه نظام ثبت و طبقه 

 بندی علل مرگ
 کل جمعیت

زیج -سیب

 حیاتی
011111× 

 -هیات امنا

های  شاخص

 ملی سالمت

99 

درصد مرگ به علت سوانح و 

 حوادث غیر ترافیکی 

تعداد کل فوت شدگان ناشی از 

کلیه سوانح و حوادث به غیر 

 ازحوادث ترافیکی در سال

سامانه نظام ثبت و طبقه 

 بندی علل مرگ
 کل جمعیت

زیج  -سیب

 حیاتی
011111× 

 -هیات امنا

های  شاخص

 ملی سالمت

9۲   نسبت مرگ از یك گروه بیماری 
تعداد مرگ از یك گروه بیماری 

 )طبق تعریف معاونت سالمت(

سامانه نظام ثبت و طبقه 

 بندی علل مرگ
 ها تعداد کل مرگ

زیج  -سیب

 حیاتی
×011 

های  شاخص

 ملی سالمت
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 آموزش سالمت

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

9 

درصد پوشش برنامه خود 

 مراقبتی فردی
 سالمت / بهورزسامانه سیب با نقش مراقب  تعداد خانوارهای دارای سفیر سالمت

تعداد کل خانوارهای 

 تحت پوشش
 ×011 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۲   

درصد پوشش برنامه خود 

 مراقبتی سازمانی

های دولتی و غیر دولتی و  تعداد سازمان

 مدارس دارای شورای ارتقای سالمت

امکان ثبت اطالعات این برنامه در  _دستی 

ندارد و قابلیت ثبت آن سامانه سیب وجود 

 در سامانه سیب فراهم نشده است

های  تعدادکل سازمان

دولتی، غیر دولتی و 

 مدارس تحت پوشش

 ×011 فرم دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

درصد اجرای برنامه مداخالت 

 ارتقاء سالمت

تعداد مراکز خدمات جامع سالمت و 

 های بهداشت مجری برنامه خانه
 دستیفرم 

تعداد کل مراکز 

خدمات جامع سالمت و. 

 های بهداشت خانه

 ×011 فرم دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

4  

درصد پوشش برنامه رابطان 

 سالمت محله
 سامانه سیب با نقش مراقب سالمت / بهورز 11تعداد رابطان سالمت ضرب در 

تعداد کل خانوارهای 

 تحت پوشش
 ×011 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5     

درصد پوشش برنامه خود 

مراقبتی در مراکز تحصیلی دانش 

 آموزی

 تعداد سفیران سالمت دانش آموزی

امکان ثبت اطالعات این برنامه در  _دستی 

سامانه سیب وجود ندارد و قابلیت ثبت آن 

 در سامانه سیب فراهم نشده است

تعداد کل دانش آموزان 

 تحت پوشش
 فرم دستی آماری

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

6     

درصد پوشش برنامه خود 

مراقبتی در مراکز تحصیلی 

 دانشجویی

 تعداد سفیران سالمت دانشجویی

امکان ثبت اطالعات این برنامه در  _دستی 

سامانه سیب وجود ندارد و قابلیت ثبت آن 

 در سامانه سیب فراهم نشده است

دانشجویان تعداد کل 

 تحت پوشش
 فرم دستی آماری

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

3     
درصد پوشش برنامه خود 

 مراقبتی اجتماعی

تعداد شوراهای دارای برنامه عملیاتی 

 تایید شده 

امکان ثبت اطالعات این برنامه در  _دستی 

سامانه سیب وجود ندارد و قابلیت ثبت آن 

 نشده استدر سامانه سیب فراهم 

تعدادکل شوراهای  

 تحت پوشش
 فرم دستی آماری

011×  
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
  



 معاونت بهداشت 67

 

 سالمت میانساالن

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  کسرصورت  عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

0 

درصد پوشش کلی مراقبت 

 میانساالن

ساله دریافت  91-59تعداد میانساالن 

گانه بسته خدمات  5کننده خدمات 

سالمت میانسال)تن سنجی و ارزیابی 

الگوی تغذیه، ارزیابی فعالیت بدنی، 

روان، بررسی استعمال ارزیابی اختالالت 

های قلبی و  دخانیات، پیشگیری از سکته

 مغزی از طریق خطر سنجی(دریك سال

 سامانه سیب

جمعیت کل میانسال 

سال ثبت شده  59-91

 در سامانه

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     

درصد پوشش مراقبت مردان 

 میانسال

کننده ساله دریافت  91-59تعداد مردان 

گانه بسته خدمات سالمت مردان  5خدمات 

میانسال)تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه، 

ارزیابی فعالیت بدنی، ارزیابی اختالالت روان، 

بررسی استعمال دخانیات، پیشگیری از 

های قلبی و مغزی از طریق خطر  سکته

 سنجی(دریك سال

 سامانه سیب

-59جمعیت کل مردان 

سال ثبت شده در  91

 انهسام

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 _اصفهان

سالنامه آماری 

 شیراز

3     

درصد پوشش مراقبت زنان 

 میانسال

ساله دریافت کننده  91-59تعداد زنان 

گانه بسته خدمات سالمت مردان  5خدمات 

میانسال)تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه، 

روان، ارزیابی فعالیت بدنی، ارزیابی اختالالت 

بررسی استعمال دخانیات، پیشگیری از 

خطر  های قلبی و مغزی از طریق سکته

 سنجی(دریك سال

 سامانه سیب

-59جمعیت کل زنان 

سال ثبت شده در  91

 سامانه

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 _اصفهان

سالنامه آماری 

 شیراز
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 سالمت میانساالن

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  کسرصورت  عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

4     

درصد افراد میانسال حداقل 

 یکبارخدمت گرفته

سال(  91-59تعداد زنان و مردان میانسال)

 حداقل یکبار خدمت گرفته

سامانه سیب)این شاخص فقط توسط 

 باشد( کارشناس ستادی قابل استخراج می

تعداد زنان و مردان 

سال(  91-59میانسال )

 ثبت نام شده در سامانه 

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5     

حداقل درصدزنان میانسال 

 یکبارخدمت گرفته

سال( حداقل  91-59تعداد زنان میانسال)

 یکبار خدمت گرفته

سامانه سیب)این شاخص فقط توسط 

 باشد( کارشناس ستادی قابل استخراج می

-59تعداد زنان میانسال )

سال( ثبت نام شده  91

 در سامانه

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

6     

میانسال حداقل درصدمردان 

 یکبارخدمت گرفته

سال(  91-59تعداد مردان میانسال)

 حداقل یکبار خدمت گرفته

سامانه سیب)این شاخص فقط توسط 

 باشد( کارشناس ستادی قابل استخراج می

تعداد مردان میانسال 

سال( ثبت نام  59-91)

 شده در سامانه

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

7   

پوشش حداقل یك خدمت 

 ارزیابی دوره ای میانساالن

 91-59تعداد زنان و مردان میانسال )

سال( که حداقل یك خدمت ارزیابی 

خدمت  5دوره ای سالمت میانساالن )از 

 اصلی( برای آنها انجام شده است

های  سامانه سیب. )این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و مراقب سالمت قابل 

 استخراج است(

اد زنان و مردان تعد

سال(  91-59میانسال )

 ثبت نام شده در سامانه 

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8     

پوشش حداقل یك خدمت 

 ارزیابی دوره ای مردان میانسال

سال( که  91-59تعداد مردان میانسال )

حداقل یك خدمت ارزیابی دوره ای)از 

برای خدمت اصلی( سالمت میانساالن  5

 آنها انجام شده است

های  سامانه سیب. )این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و مراقب سالمت قابل 

 استخراج است(

تعداد مردان میانسال 

سال( ثبت نام  59-91)

 شده در سامانه

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     

پوشش حداقل یك خدمت 

 ارزیابی دوره ای زنان میانسال

سال( که  91-59تعداد زنان میانسال )

حداقل یك خدمت ارزیابی دوره ای)از 

خدمت اصلی( سالمت میانساالن برای  5

 آنها انجام شده است

های  سامانه سیب. )این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و مراقب سالمت قابل 

 استخراج است(

-59تعدادزنان میانسال )

سال( ثبت نام شده  91

 در سامانه

 9۰۰× ه سیبسامان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 61

 

 سالمت میانساالن

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  کسرصورت  عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

01   

درصد کلی میانساالنی که تمام 

خدمات شیوه زندگی سالم را 

 دریافت کرده اند

 91-59تعداد زنان و مردان میانسال )

سال( که تمام خدمات شیوه زندگی سالم 

میانساالن )تن سنجی ، فعالیت بدنی ، 

ارزیابی مصرف دخانیات( برای آنها 

 انجام شده است

 سامانه سیب

تعداد زنان و مردان 

سال(  91-59میانسال )

 ثبت نام شده در سامانه

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00     

درصد زنان میانسال که تمام 

خدمات شیوه زندگی سالم را 

 دریافت کرده اند

سال( که  91-59تعداد زنان میانسال )

زندگی سالم تمام خدمات شیوه 

میانساالن )تن سنجی ، فعالیت بدنی ، 

ارزیابی مصرف دخانیات( برای آنها 

 انجام شده است

 سامانه سیب

-59تعداد زنان میانسال )

سال( ثبت نام شده  91

 در سامانه

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02     

درصدمردان میانسال که تمام 

را خدمات شیوه زندگی سالم 

 دریافت کرده اند

سال( که  91-59تعدادمردان میانسال )

تمام خدمات شیوه زندگی سالم 

میانساالن )تن سنجی ، فعالیت بدنی ، 

ارزیابی مصرف دخانیات( برای آنها 

 انجام شده است

 سامانه سیب

تعدادمردان میانسال 

سال( ثبت نام  59-91)

 شده در سامانه

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

03     

درصد افراد میانسال مبتال به 

 چاقی شکمی )غیر پزشك(

سال( مبتال به  91-59تعداد افراد میانسال)

 چاقی)غیر پزشك(

های  سامانه سیب. این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و مراقب سالمت قابل 

 استخراج است

-59تعداد افراد میانسال )

سال( که دورکمر  91

اندازه گیری و ثبت آنها 

 شده است

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 سالمت میانساالن

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  کسرصورت  عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

04     

درصد افراد میانسال دارای 

 الگوی تغذیه مطلوب

سال( دارای  91-59تعداد افراد میانسال)

 الگوی تغذیه مطلوب

های  سامانه سیب. این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و مراقب سالمت قابل 

 استخراج است(

-59تعداد افراد میانسال )

سال( که الگوی  91

تغذیه آنها ارزیابی شده 

 است

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05 

درصد افراد میانسال دارای 

فعالیت فیزیکی نامطلوب)غیر 

 پزشك(

سال( دارای  91-59تعداد افراد میانسال)

 فعالیت فیزیکی نامطلوب

های  با نقش سامانه سیب. این شاخص

کارشناس ستادی و مراقب سالمت قابل 

 استخراج است(

-59تعداد افراد میانسال )

سال( که بررسی  91

فعالیت فیزیکی برای 

آنها انجام و ثبت شده 

 است

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

06     

درصد افراد میانسال دارای 

 مشکل درآزمون پارکیو

سال(  91-59مردان میانسال)تعداد زنان و 

 دارای مشکل درآزمون پارکیو

های  سامانه سیب.این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و مراقب سالمت قابل 

 استخراج است

تعداد زنان و مردان 

سال(  91-59میانسال )

که آزمون پارکیو برای 

آنها انجام و ثبت شده 

 است

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

07     

درصد زنان دریافت کننده 

 خدمات یائسگی)ماما(

سال( دریافت کننده 15-59تعداد زنان )

 خدمت ارزیابی عالئم و عوارض یائسگی

های  سامانه سیب. این شاخص با نقش

 کارشناس ستادی و ماما قابل استخراج است

سال( 15-59تعداد زنان )

ثبت نام شده در سامانه 

 سیب

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08   

درصد زنان میانسال بررسی شده 

از نظر غربالگری سرطان 

 سرویکس)ماما(

سال( که  91-59تعداد زنان میانسال )

خدمت غربالگری و تشخیص زود هنگام 

ماما برای آنها انجام  -سرطان سرویکس 

 و ثبت شده است

های  سامانه سیب.این شاخص با نقش

 ستادی و ماما قابل استخراج استکارشناس 

-59تعداد زنان میانسال )

سال( ثبت نام شده  91

 درسامانه سیب

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 79

 

 سالمت میانساالن

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  کسرصورت  عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

09   

درصد افراد میانسال بررسی شده 

 از نظر خطرسنجی)غیر پزشك(

 91-59تعداد زنان و مردان میانسال )

آنها سال( که خدمت خطر سنجی برای 

 انجام و ثبت شده است)غیر پزشك(

های  سامانه سیب.این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و پزشك قابل استخراج 

 است

تعداد  افراد میانسال 

سال( ثبت نام  59-91)

 شده )غیر پزشك(

سامانه سیب.این 

شاخص با 

های  نقش

کارشناس ستادی و 

پزشك قابل 

 استخراج است

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 هاناصف

21     

درصدمردان میانسال بررسی شده 

 از نظر خطرسنجی)غیر پزشك(

سال( که  91-59تعداد مردان میانسال )

خدمت خطر سنجی برای آنها انجام و 

 ثبت شده است)غیر پزشك(

های  سامانه سیب.این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و پزشك قابل استخراج 

 است

تعدادمردان میانسال 

ثبت نام سال(  59-91)

 شده )غیر پزشك(

سامانه سیب.این 

های  شاخص با نقش

کارشناس ستادی و 

پزشك قابل استخراج 

 است

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

20     

درصد زنان میانسال بررسی شده 

 از نظر خطرسنجی)غیر پزشك

سال( که  91-59تعداد زنان میانسال )

خدمت خطر سنجی برای آنها انجام و 

 شده است)غیر پزشك(ثبت 

های  سامانه سیب.این شاخص با نقش

کارشناس ستادی و پزشك قابل استخراج 

 است

-59تعدادزنان میانسال )

سال( ثبت نام شده  91

 )غیر پزشك(

سامانه سیب.این 

شاخص با 

های  نقش

کارشناس ستادی و 

پزشك قابل 

 استاستخراج 

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

22   

پوشش تشخیص زود درصد 

هنگام در غربالگری سرطان 

 ماما -پستان

سال که خدمت  59تا  91تعداد زنان

تشخیص زود هنگام در غربالگری 

ماما برای آنها انجام و  -سرطان پستان

 ثبت شده است

 سامانه سیب

-59تعداد زنان میانسال )

سال( ثبت نام شده  91

 در سامانه سیب

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

 

  



 71 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 سالمت روان

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

9 

درصد غربالگری اولیه سالمت 

روان در جمعیت دارای پرونده 

 فعال الکترونیك سالمت 

تعداد افراد غربالگری شده سالمت 

سال غیر پزشك،  05تا  5روان )شامل 

 89تا  02سال غیر پزشك،  02تا  05

سال غیر پزشك، ارزیابی سالمت روان 

میانساالن غیر پزشك، ارزیابی 

سال 21ی سالمندان از نظر افسردگ

 وباالتر غیر پزشك

 سامانه سیب

سال به  5جمعیت 

باالحداقل یك بار 

 خدمت گرفته

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۲   

درصد موارد مثبت در افرادی 

که غربالگری اولیه سالمت روان 

 شده اند

تعداد موارد غربالگری مثبت سالمت 

 روان
 سامانه سیب

غربالگری تعداد افراد 

شده سالمت روان 

سال غیر  05تا  5)شامل 

سال  02تا  05پزشك، 

 89تا  02غیر پزشك، 

سال غیر پزشك، 

ارزیابی سالمت روان 

میانساالن غیر پزشك، 

ارزیابی سالمندان از نظر 

سال 21افسردگی 

 وباالتر غیر پزشك

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     

اختالل درصد تشخیص 

روانپزشکی توسط پزشك در 

افرادی که در غربالگری اولیه 

 سالمت روان مثبت شده اند

تعداد اختالالت روانپزشکی تشخیص 

 داده شده در بیماران غربال مثبت روان 
 سامانه سیب

تعداد کل افراد غربال 

 مثبت سالمت روان
 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 معاونت بهداشت 79

 

 سالمت روان

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

4     

افراد مبتال به اختالالت درصد 

روانپزشکی ارجاع شده ازپزشك 

که تحت مراقبت کارشناس 

 باشند سالمت روان می

تعداد افراد مبتال به اختالالت 

روانپزشکی ارجاع شده ازپزشك که 

تحت مراقبت کارشناس سالمت روان 

 باشند می

 سامانه سیب
تعداد کل افراد غربال 

 مثبت سالمت روان
 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5     

تعداد افرادی که آموزش 

های زندگی، فرزند  مهارت

پروری و نوجوان سالم، خود 

مراقبتی را دریافت کرده اند به 

 ازای هر کارشناس سالمت روان

مجموع تعداد افراد در گروه هدف که 

 های الزم را دریافت کرده اند آموزش 
 _ _ 0 سامانه سیب

علوم دانشگاه 

پزشکی 

 اصفهان

6 

میزان موارد منجر به فوت در اثر 

خودکشی در صد 

 هزارنفرجمعیت استان

تعداد موارد منجر به فوت در اثر 

 خودکشی
 9۰۰۰۰۰× سامانه سیب جمعیت تحت پوشش  health.gov.irپورتا ل وزارت بهداشت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

3 

خودکشی میزان موارد اقدام به 

 در صد هزارنفرجمعیت استان
 9۰۰۰۰۰× سامانه سیب جمعیت تحت پوشش  health.gov.irپورتا ل وزارت بهداشت تعداد موارد اقدام به خودکشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8     

درصد غربالگری اولیه کودک 

آزاری در گروه هدف برنامه که 

پرونده فعال الکترونیك تشکیل 

 داده اند

 سامانه سیب تعداد غربالگری اولیه کودک آزاری

سال  02تا  5جمعیت 

حداقل یك بار خدمت 

 گرفته

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 سالمت روان

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

1     

درصد غربالگری تکمیلی افراد 

گروه هدف برنامه که غربالگری 

اولیه کودک آزاری درآنها مثبت 

 شده است

خطر تعداد غربالگری تکمیلی عوامل 

 5-02سالمت اجتماعی درگروه سنی 

 سال

 سامانه سیب

سال که  02تا  5جمعیت 

غربالگری اولیه کودک 

آزاری درآنها مثبت شده 

 است

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9۰     

درصد غربالگری اولیه همسر 

آزاری درگروه هدف برنامه که 

پرونده فعال الکترونیك تشکیل 

 داده اند

 سامانه سیب تعداد غربالگری اولیه همسرآزاری

جمعیت جوانانی که 

حداقل یکبار خدمت 

گرفته اند + جمعیت 

زنان میانسالی که حداقل 

 یکبارخدمت گرفته اند

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

99     

درصد غربالگری تکمیلی افراد 

گروه هدف برنامه که غربالگری 

آزاری در آنهامثبت اولیه همسر 

 شده است

تعداد غربالگری تکمیلی عوامل خطر 

سالمت اجتماعی جوانان و میانساالن 

که غربالگری اولیه همسر آزاری 

 درآنها مثبت شده است

 سامانه سیب

تعداد افرادی که مراقبت 

سالمت اجتماعی 

خشونت خانوادگی در 

 آنها مثبت بوده است

 9۰۰× سامانه سیب

دانشگاه علوم 

شکی پز

 اصفهان

9۲ 

درصد افراد دارای پرونده فعال 

الکترونیك سالمت در گروه 

سال که از نظر  59تا  05سنی 

غربالگری اولیه درگیری با 

اختالالت مصرف دخانیات، مواد 

و الکل مورد ارزیابی قرار گرفته 

 اند

تعداد کل موارد غربالگری اولیه 

درگیری با اختالالت مصرف دخانیات 

 سال(21تا  02و الکل )مواد 

 9۰۰× سامانه سیب سال 21تا 02جمعیت  سامانه سیب

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 سالمت روان

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

99   

درصد موارد مثبت غربالگری 

اولیه درگیری با مصرف 

دخانیات، مواد و الکل که 

غربالگری تکمیلی برای آنها 

 انجام گرفته است

تعداد غربالگری تکمیلی درگیری 

 مواد و الکل مصرف دخانیات،
 سامانه سیب

مجموع موارد غربالگری 

اولیه مثبت مصرف 

 دخانیات، مواد و الکل 

مشکل 

گزارشگیری 

ازسامانه 

 سیب

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

95 

درصد پوشش خدمات سرنگ و 

سوزن در افرادی که مواد را 

 کنند بصورت تزریقی مصرف می

سرنگ تعداد افراد تحت پوشش برنامه 

 و سوزن
 دستی

تعداد افراد تزریقی 

مراجعه کننده به مرکز و 

 های سیار تیم

فرم دستی 

مراکز 

کاهش 

 آسیب

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

96 

درصد بیماران تزریقی تحت 

پوشش مراکز کاهش آسیب که 

خدمات درمان با آگونیست 

استانه پایین به صورت مستمر 

 کنند دریافت می

بیماران تزریقی تحت پوشش  تعداد

مراکز کاهش آسیب که خدمات 

درمان با آگونیست استانه پایین به 

 کنند صورت مستمر دریافت می

 دستی

تعداد کل بیماران 

تزریقی دریافت کننده 

خدمات درمان با 

 آگونیست آستانه پایین

فرم دستی 

مراکز 

کاهش 

 آسیب

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 خطر بالیامدیریت 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

9     

تحت پوشش درصد خانوارهای 

که در این فصل برای آمادگی در 

برابر بالیا مورد ارزیابی قرار 

 گرفته اند

تعداد خانوارهای ارزیابی شده در این 

 فصل
 سامانه سیب

تعداد خانوارهای تحت 

 پوشش
 ×011 سامانه سیب

دفتر مدیریت 

 خطر وزارت

۲ 

درصد خانوارهای تحت پوشش 

که در این فصل برای آمادگی در 

برابر بالیا مورد آموزش قرار 

 گرفته اند

تعداد خانوارهای آموزش دیده در این 

 فصل
 سامانه سیب

تعداد خانوارهای تحت 

 پوشش
 ×011 سامانه سیب

دفتر مدیریت 

 خطر وزارت

9   

متوسط سطح آمادگی 

خانوارهای ارزیابی شده تحت 

 پوشش در برابر بالیا

مجموع امتیاز آمادگی خانوارهای 

ارزیابی شده در این فصل)بر اساس 

 های علمی( مجموع امتیازات لیست

 سامانه سیب

تعداد کل خانوارهای 

تحت پوشش ارزیابی 

 شده

 ×2/2 سامانه سیب
دفتر مدیریت 

 خطر وزارت

4 

نسبت مخاطرات منجر به آسیب 

به واحدهای بهداشتی به تفکیك 

 منطقه و توع واحد بهداشتی

به آسیب  تعداد مخاطرات منجر

 واحدهای بهداشتی

از سامانه سیب قابل استخراج 

نیست/توسط آمار ارسالی واحدهای 

 شود بهداشتی محاسبه می

 تعدادکل مخاطره

از سامانه سیب قابل 

استخراج 

نیست/توسط آمار 

ارسالی واحدهای 

بهداشتی محاسبه 

 شود می

_ 
دفتر مدیریت 

 خطر وزارت

5     

نسبت واحدهای بهداشتی که 

 (هستندEOPداراری)

تعداد واحدهای بهداشتی که دارای 

(EOP(هستند)Emergency 

operation plan برنامه عملیاتی پاسخ

 ها( در بالیا و فوریت

 دستی 
تعداد کل واحدهای 

 بهداشتی تحت پوشش
 _ دستی 

دفتر مدیریت 

 خطر وزارت



 معاونت بهداشت 77

 

 خطر بالیامدیریت 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

6   

امتیاز سطح ایمنی عملکردی 

 واحدهای بهداشتی

ایمنی عملکردی واحدهای امتیاز سطح 

 بهداشتی

ها وارد  در سامانه سیب چك لیست

 شود اما امتیاز بندی نمی شود می
9 _ _ 

دفتر مدیریت 

 خطر وزارت

3   

امتیاز سطح ایمنی عناصر غیر 

 سازه ای واحدهای بهداشتی 

امتیاز سطح ایمنی عناصر غیر سازه ای 

 واحدهای بهداشتی 

وارد  ها در سامانه سیب چك لیست

 شود اما امتیاز بندی نمی شود می
9 _ _ 

دفتر مدیریت 

 خطر وزارت

8   

امتیاز سطح ایمنی عناصر سازه ای 

 واحدهای بهداشتی 

امتیاز سطح ایمنی عناصر سازه ای 

 واحدهای بهداشتی 

ها وارد  در سامانه سیب چك لیست

 شود اما امتیاز بندی نمی شود می
9 _ _ 

دفتر مدیریت 

 وزارتخطر 

 

  



 78 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد سالمت کودکان

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج  

 مخرج کسر 
 ضریب

0     

درصد مصرف شیر مصنوعی 

 یارانه ای

تعداد کودکان شیر مصنوعی 

خوارمراجعه کننده به بخش دولتی زیر 

 یکسال

 دستی 
تعداد کل کودکان زیر 

 یك سال

داشبورد 

مدیریتی)واحد 

 آمار(

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8      
درصد مصرف شیر مصنوعی غیر 

 یارانه ای

تعداد کودکان شیر مصنوعی 

خوارمراجعه کننده به بخش دولتی زیر 

 یکسال

 دستی 
تعداد کل کودکان زیر 

 یك سال

داشبورد 

مدیریتی)واحد 

 آمار(

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 میزان مرگ و میر نوزادان 
روز در  91تعداد مرگ ومیرنوزادان زیر 

 یك سال 

دستی )در واحدکودکان اطالعاتی که 

ها جمع  بیمارستانبه صورت دستی از 

آوری شده با سامانه ایمان و سامانه نظام 

مرگ کودک پورتال وزارت کنترل و 

با سامانه ثبت علل مرگ واحد آمار 

شود و به واحدآمار  انطباق داده می

شود. واحد آمار ضمن  تحویل داده می

مقایسه با اطالعات ثبت احوال و 

آرامستان،آمار نهایی را در سامانه علل 

 کنند( رود اطالعات میمرگ و

تعداد موالید زنده در 

 همان سال

سامانه ثبت 

احوال و سامانه 

سیب)واحد 

 آمار(

×9۰۰۰ 

 -هیات امنا

های  شاخص

-ملی سالمت

های  شاخص

 سند توسعه
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 واحد سالمت کودکان

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج  

 مخرج کسر 
 ضریب

1 

میزان مرگ و میر کودکان 

 زیریك سال

تعداد شیرخوارانی که تا رسیدن به پایان 

فوت روز(  89ماه و  00سن یك سالگی)

 نموده اند

دستی )در واحد کودکان اطالعات 

نوزادان که در آیتم قبلی جمع آوری 

های مرگ ثبت شده  شده به همراه داده

 0-59در سامانه نظام مرگ کودکان 

ماهه پورتال وزارت برای شیرخواران 

روز جمع  89ماه و  00یك ماه تا 

آوری شده و با سامانه ثبت علل مرگ 

به واحد آمار واحد آمار انطباق و 

 شود. تحویل داده می

تعداد موالید زنده در 

 همان سال

سامانه ثبت 

احوال و سامانه 

سیب)واحد 

 آمار(

×9۰۰۰ 

 -هیات امنا

های  شاخص

 ملی سالمت 

5 

 5میزان مرگ و میرکودکان زیر

 (U5MRسال )

تعداد مرگ و میر کودکان زیر 

ماه و  00سال و  1سال)یك روز تا 5

 مدت یك سالروز( در 89

سامانه نظام مراقبت مرگ کودکان 

ماهه + دستی )در واحدکودکان  59-0

اطالعاتی که به صورت دستی جمع 

آوری شده با سامانه ایمان و سامانه نظام 

مرگ کودک پورتال وزارت کنترل 

وبا سامانه ثبت علل مرگ واحد آمار 

شود و به واحدآمار  انطباق داده می

حد آمار ضمن شود( وا تحویل داده می

مقایسه با اطالعات ثبت احوال آمار 

نهایی را وارد سامانه علل مرگ ورود 

 کنند اطالعات می

تعداد موالید زنده در 

 همان سال

سامانه ثبت 

احوال و سامانه 

سیب)واحد 

 آمار(

×9۰۰۰ 

 -هیات امنا

های  شاخص

-ملی سالمت

های  شاخص

 سند توسعه
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 واحد سالمت کودکان

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج  

 مخرج کسر 
 ضریب

2    
 0-59میزان مرگ ومیر کودکان 

 ماهه 

ماهه در مدت 0-59تعداد مرگ کودکان 

 یکسال

سامانه نظام مراقبت مرگ کودکان  

 ماهه 59-0

تعداد موالید زنده در 

 همان سال

سامانه نظام 

مراقبت مرگ 

 0-59کودکان 

 ماهه

×0111 
های  شاخص

 ملی سالمت

2 

درصد مرگ ومیرنوزادان به یك 

 علت خاص

)اطالعات در واحد کودکان کامالً  دستی

بررسی و در واحد آمار فقط ثبت 

 شود( درسامانه می

سامانه ثبت علل مرگ و میر واحدآمار  

)اطالعات در واحد کودکان کامالً 

بررسی و در واحد آمار فقط ثبت 

 شود( درسامانه می

تعداد کل مرگ و میر  

 نوزادان درهمان سال 

دستی )نتایج 

حاصل از 

 انطباق

های  داده

های  سامانه

ایمان و آمار 

 بیمارستانی(

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

-59درصد مرگ ومیر کودکان 

 ماهه به یك علت خاص 0

ماهه به یك 0-59تعداد مرگ کودکان 

های اسهالی  علت خاص به دلیل بیماری

 یا تنفسی یا سرخك

سامانه نظام مراقبت مرگ کودکان  

 ماهه 59-0

تعداد کل مرگ و میر 

ماهه  0-59کودکان 

 درهمان سال

سامانه نظام 

مراقبت مرگ 

 0-59کودکان 

 ماهه

×9۰۰ 
های  شاخص

 ملی سالمت

9     

درصد پوشش مراقبت کودکان 

 روز 5-9
 سامانه سیب )داشبورد مدیریتی( روز تحت مراقبت  9-5تعداد نوزادان 

تعداد کل موالید زنده 

 در همان سال

سامانه 

سیب)واحد 

 آمار(

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 واحد سالمت کودکان

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج  

 مخرج کسر 
 ضریب

01     

درصد غربالگری تکاملی با 

به  ASQاستفاده از پرسشنامه 

 9ماهگی و  81،  08، 2تفکیك 

 سالگی  5و 

 5و  9ماهه و  81، 2،08تعداد کودکان

همان  ASQساله که برایشان پرسشنامه 

سن تکمیل شده)و نیاز به ارجاع دارند در 

 یك فصل(

 سامانه سیب 

تعداد کل کودکانی که 

، 08،  2در همان سال 

ساله  5و  9ماهه و  81

 شده اند 

 011× سامانه سیب 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00     

درصد مشکالت تکاملی به 

تفکیك هر حیطه با استفاده از 

 ، 08، 2در سنین  ASQپرسشنامه 

 ساله 5و  9ماهه و  81

تعداد مشکالت تکاملی هر حیطه به 

، 08،2در سنین  ASQتفکیك پرسشنامه 

 ساله 5و  9ماهه و 81

 سامانه سیب 

تعداد کل غربالگری 

ها به تفکیك سنی  شده

 5و  9ماهه و  81،08، 2

 ساله

 9۰۰× سامانه سیب 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08     

درصدنوزادان با وزن تولد  

 گرم 8511زیر

 8511تعداد نوزادان با وزن تولد کمتر از 

 گرم
 داشبورد مدیریتی

تعداد کل موالید زنده 

 در همان سال

سامانه ثبت 

احوال و سامانه 

سیب)واحد 

 آمار(

×9۰۰ 

های  شاخص

 -ملی سالمت

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09     

وزن  درصد نوزادان متولد شده با

گرم   0511تولد کمتر و مساوی 

 (LBWهنگام تولد )

تعداد نوزادان با وزن تولد کمتر و مساوی 

 گرم  0511
 داشبورد مدیریتی

تعداد کل موالید زنده 

 در همان سال

سامانه ثبت 

احوال و سامانه 

سیب)واحد 

 آمار(

×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 تجهیزات پزشکی

ف
ردی

 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

ص
اخ

 ش
خذ

ع ا
رج

م
 

سطح 

استراتژی

ک )رئیس 

 دانشگاه(

سطح 

تحلیلی 

ها )معاونت

) 

سطح 

عملیاتی 

)مدیرا

ن و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0     

هایی که نیاز به  درصد دستگاه

کالیبراسیون دارند و کالیبره شده 

 اند

هایی که نیاز به  تعداد دستگاه

شده  کالیبراسیون دارند و کالیبره

 اند

اکسل و نرم 

 pmq(http://imed.mui.ac.ir)افزار

هایی  تعداد کل دستگاه

که نیاز به کالیبراسیون 

 دارند

اکسل و نرم 

  pmq(http://imed.mافزار

ui.ac.ir) 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8   

هایی که برای آنها  درصد دستگاه

 نگهداری پیشگیرانه انجام شده

هایی که برای آنها  دستگاهتعداد 

نگهداری پیشگیرانه انجام شده 

 است

افزار نرم

pmq(http://imed.mui.ac.ir) 

های  تعداد کل دستگاه

که جهت نگهداری 

پیشگیرانه تعریف شده 

 اند

نرم 

افزار

pmq(http://imed.mui.a
c.ir) 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

مبلغ ریالی تجهیزات پزشکی 

مصرفی خریداری شده جهت 

 بیمارستانها و مراکز

مبلغ ریالی تجهیزات پزشکی 

مصرفی خریداری شده جهت 

 بیمارستانها و مراکز

 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1 

مبلغ ریالی تجهیزات پزشکی 

سرمایه ای خریداری شده جهت 

 بیمارستانها و مراکز

سرمایه ای مبلغ ریالی تجهیزات 

خریداری شده جهت بیمارستانها 

 و مراکز

نرم افزار 

pmq(http://imed.mui.ac.ir) 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5   

تعداد خریدهای تجهیزات پزشکی 

سرمایه ای صورت گرفته در 

 راستای طرح تحول نظام سالمت

تعدادخریدهای تجهیزات پزشکی 

سرمایه ای صورت گرفته در 

 راستای طرح تحول نظام سالمت

نرم افزار 

pmq(http://imed.mui.ac.ir) 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 81 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 تجهیزات پزشکی

ف
ردی

 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

ص
اخ

 ش
خذ

ع ا
رج

م
 

سطح 

استراتژی

ک )رئیس 

 دانشگاه(

سطح 

تحلیلی 

ها )معاونت

) 

سطح 

عملیاتی 

)مدیرا

ن و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

2   

درصد بازدیدهای صورت گرفته 

از کلیه مراکز درمانی استان 

درخصوص تجهیزات و ملزومات 

 مصرفی

تعداد بازدیدهای صورت گرفته 

ازکلیه مراکز درمانی استان در 

تجهیزات و ملزومات خصوص 

 مصرفی

 دستی )اکسل(
تعداد کل مراکز درمانی 

 استان
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2   

درصد بازدیدهای صورت گرفته 

از شرکتهای توزیع کننده و 

اصناف جهت ساماندهی توزیع 

وعرضه تجهیزات و ملزومات 

 پزشکی

تعداد بازدیدهای صورت گرفته از 

شرکتهای توزیع کننده و اصناف 

جهت ساماندهی توزیع وعرضه 

 تجهیزات و ملزومات پزشکی

 دستی )اکسل(
های  تعداد کل شرکت

 توزیعی و اصناف
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2   

درصد گزارش کنترل کیفی 

بررسی شده و بازدید نظارتی 

دستگاههای تصویربرداری پرتوزا 

 درمانی دولتی و خصوصی مراکز

تعدادگزارش کنترل کیفی بررسی 

شده و بازدید نظارتی دستگاههای 

تصویربرداری پرتوزا مراکز 

 درمانی دولتی و خصوصی

 دستی )اکسل(
تعداد کل مراکز تصویر 

 برداری استان
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  81

 

 تجهیزات پزشکی

ف
ردی

 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

ص
اخ

 ش
خذ

ع ا
رج

م
 

سطح 

استراتژی

ک )رئیس 

 دانشگاه(

سطح 

تحلیلی 

ها )معاونت

) 

سطح 

عملیاتی 

)مدیرا

ن و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

9 

تعداد شکایات بیماران از 

ها و  پزشکی بیمارستانتجهیزات 

 مراکز

تعداد شکایات بیماران از 

ها و  تجهیزات پزشکی بیمارستان

 مراکز

 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

  



 86 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 دندانپزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

)معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0   

های  تعداد مطب

دندانپزشکان عمومی 

 در شهر اصفهان

های  تعداد مطب

دندانپزشکان عمومی در 

 شهر اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8   

های  تعداد مطب

دندانپزشکان عمومی 

 در استان اصفهان

های  تعداد مطب

دندانپزشکان عمومی در 

 استان اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   

های  تعداد مطب

دندانپزشکان 

متخصص در شهر 

 اصفهان

های  تعداد مطب

دندانپزشکان متخصص 

 در شهر اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1   

های  تعداد مطب

دندانپزشکان 

متخصص در استان 

 اصفهان

های  تعداد مطب

دندانپزشکان متخصص 

 در استان اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   

های  تعداد درمانگاه

دندانپزشکی در شهر 

 اصفهان

های  تعداد درمانگاه

دندانپزشکی در شهر 

 اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages)/ 
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  87

 

 دندانپزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

)معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

2   

های  تعداد درمانگاه

دندانپزشکی در 

 استان اصفهان

های  تعداد درمانگاه

دندانپزشکی در استان 

 اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages)/ 
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2   

های  تعداد درمانگاه

دندانپزشکی خیریه 

 در شهر اصفهان

های  تعداد درمانگاه

دندانپزشکی خیریه در 

 شهر اصفهان

و مدیریت اطالعات موسسات  ها سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages)/ 
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2   

های  تعداد درمانگاه

دندانپزشکی خیریه 

 در استان اصفهان

های  تعداد درمانگاه

دندانپزشکی خیریه در 

 استان اصفهان

موسسات  ها و مدیریت اطالعات سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages)/ 
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   

های  تعداد بخش

دندانپزشکی در شهر 

 اصفهان

های  تعداد بخش

دندانپزشکی در شهر 

 اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages )/

 و دستی

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   

های  تعداد بخش

دندانپزشکی در 

 استان اصفهان

های  تعداد بخش

دندانپزشکی در استان 

 اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages )/

 و دستی

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 88 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 دندانپزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

)معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

00   

تعداد حرف وابسته 

بجز البراتورهای 

دندان سازی در شهر 

 اصفهان

تعداد حرف وابسته بجز 

البراتورهای دندان 

 سازی در شهر اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

08   

تعداد حرف وابسته 

بجز البراتورهای 

دندان سازی در 

 استان اصفهان

تعداد حرف وابسته بجز 

البراتورهای دندان 

 سازی در استان اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09   

تعداد البراتورهای 

دندان سازی در شهر 

 اصفهان

تعداد البراتورهای دندان 

 در شهر اصفهانسازی 

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages )/ 
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   

تعداد البراتورهای 

دندان سازی در 

 استان اصفهان

تعداد البراتورهای دندان 

 سازی در استان اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  پروانهسامانه صدور 

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages )/ 
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

05   

تعداد مراکز 

دندانپزشکی دارای 

امکان ارائه خدمت 

تحت بیهوشی در 

 شهر اصفهان

تعداد مراکز 

دندانپزشکی دارای 

امکان ارائه خدمت 

شهر تحت بیهوشی در 

 اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages )/

 و دستی

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  81

 

 دندانپزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

)معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

02   

تعداد مراکز 

دندانپزشکی دارای 

امکان ارائه خدمت 

تحت بیهوشی در 

 استان اصفهان

تعداد مراکز 

دندانپزشکی دارای 

امکان ارائه خدمت 

تحت بیهوشی در استان 

 اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages )/

 و دستی

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02   

تعداد مراکز 

دندانپزشکی در 

های دولتی  بیمارستان

 در شهر اصفهان

مراکز تعداد 

دندانپزشکی در 

های دولتی در  بیمارستان

 شهر اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02   

تعداد مراکز 

دندانپزشکی در 

های دولتی  بیمارستان

 در استان اصفهان

تعداد مراکز 

دندانپزشکی در 

های دولتی در  بیمارستان

 استان اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09   

تعداد مراکز 

دندانپزشکی شبانه 

روزی خصوصی در 

 شهر اصفهان

تعداد مراکز 

دندانپزشکی شبانه 

روزی خصوصی در 

 شهر اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages )/ 
0 _ _ 

علوم پزشکی دانشگاه 

 اصفهان

81   

تعداد مراکز 

دندانپزشکی شبانه 

روزی خصوصی در 

 استان اصفهان

تعداد مراکز 

دندانپزشکی شبانه 

روزی خصوصی در 

 استان اصفهان

ها و مدیریت اطالعات موسسات  سامانه صدور پروانه

(https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages )/ 
0 _ _ 

پزشکی دانشگاه علوم 

 اصفهان



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 دندانپزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

)معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

80   

تعداد شکایات واصله 

از کلیه مراکز 

دندانپزشکی در شهر 

 اصفهان

تعداد شکایات واصله از 

کلیه مراکز دندانپزشکی 

 در شهر اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

88   

تعداد شکایات واصله 

از کلیه مراکز دندان 

پزشکی در استان 

 اصفهان

تعداد شکایات واصله از 

کلیه مراکز دندان 

پزشکی در استان 

 اصفهان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89 

درصد بازدیدهای 

انجام شده از مراکز 

 ها شبکه

های بازدید  تعداد شبکه

 شده
 دستی )اکسل(

تعدادکل  

 ها شبکه
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81 

درصد بازدیدهای 

انجام شده از 

های  مطب

 دندانپزشکان عمومی

تعداد بازدیدهای انجام 

های دندان  شده از مطب

 پزشکی عمومی

 دستی )اکسل(

تعداد کل 

های دندان  مطب

 پزشکی عمومی

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

85 

درصد بازدیدهای 

انجام شده از 

های  مطب

دندانپزشکان 

 متخصص

تعداد بازدیدهای انجام 

های  شده از مطب

 دندانپزشکی متخصص

 دستی )اکسل(

تعداد کل 

های دندان  مطب

پزشکی 

 متخصص

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  19

 

 دندانپزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

)معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

82 

درصد کل 

بازدیدهای انجام 

های  شده از درمانگاه

 دندان پزشکی

های  تعداد درمانگاه

 دندانپزشکی بازدید شده
 دستی )اکسل(

تعداد کل 

های  درمانگاه

 دندانپزشکی

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82 

درصد کل 

بازدیدهای انجام 

های  شده از بخش

 دندان پزشکی

های  تعداد بخش

 دندانپزشکی بازدید شده
 دستی )اکسل(

تعداد کل 

های  بخش

 دندانپزشکی

 ×011 )اکسل(دستی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82 

درصد کل 

بازدیدهای انجام 

شده از مراکز حرف 

وابسته)دندان سازی 

، کمك 5تبصره

دندانپزشکی تجربی، 

بهداران تجربی 

 دندانی(

تعدادکل بازدیدهای 

انجام شده از حرف 

سازی  )دندان وابسته

، کمك 5تبصره

دندانپزشکی تجربی، 

 دندانی( بهداران تجربی

 دستی )اکسل(

تعدادکل حرف 

وابسته)دندان 

، 5سازی تبصره

کمك 

دندانپزشکی 

تجربی، بهداران 

 تجربی دندانی(

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89 

درصد کل 

بازدیدهای انجام 

شده از البراتورهای 

 دندان سازی

تعدادکل بازدیدهای 

انجام شده از 

دندان البراتورهای 

 سازی

 دستی )اکسل(

تعداد کل 

البراتوارهای 

 دندان سازی

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 دندانپزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

)معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

91 

درصد دندانپزشکان 

شاغل در مناطق 

 شهری

تعداد دندانپزشکان 

 شاغل در مناطق شهری
 سازمان نظام پزشکی و سامانه استخدام کشوری

تعداد کل 

 دندانپزشکان

پزشکی و سامانه سازمان نظام 

 استخدام کشوری
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

90 

درصد دندانپزشکان 

شاغل در مناطق 

 روستایی

تعداد دندانپزشکان 

شاغل در مناطق 

 روستایی

 سازمان نظام پزشکی و سامانه استخدام کشوری
تعداد کل 

 دندانپزشکان

سازمان نظام پزشکی و سامانه 

 استخدام کشوری
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

98 

نسبت دندانپزشك به 

ده هزار نفر جمعیت 

 )تراکم دندانپزشك(

تعداد کل دندانپزشکان 

شاغل در دانشگاه، سایر 

موسسات دولتی 

 وخصوصی و مطبها

 سازمان نظام پزشکی و سامانه استخدام کشوری
جمعیت تحت 

 پوشش دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

پزشکی  دانشگاه علوم

 اصفهان

99 

نسبت دندانپزشك 

عمومی به ده هزار 

 نفر جمعیت

تعداد دندانپزشك 

 عمومی
 سازمان نظام پزشکی و سامانه استخدام کشوری

جمعیت تحت 

 پوشش دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

91 

نسبت دندانپزشك 

متخصص به ده هزار 

 نفر جمعیت

دندانپزشك تعداد 

 متخصص
 سازمان نظام پزشکی و سامانه استخدام کشوری

جمعیت تحت 

 پوشش دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 

  



 درمانمعاونت  19

 

 امور آزمایشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  مرجع اخذ شاخص

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0     

نسبت آزمایشگاه به ده هزار 

 نفر جمعیت
 سامانه صدور پروانه ها ها تعداد آزمایشگاه

جمعیت تحت پوشش  

 دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8   

هایی که  درصد آزمایشگاه

بر اساس چك لیست 

آزمایشگاه جامع سالمت 

 مورد تایید می باشند

هایی  تعداد آزمایشگاه

که حداقل امتیاز الزم 

 را کسب نموده اند

دستی)چك لیست جامع 

 آزمایشگاه های پزشکی(

های  تعداد کل آزمایشگاه

 تحت پوشش
 ×011 سامانه صدور پروانه ها

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   

نسبت کارشناسان اداره امور 

ها به کل  آزمایشگاه

 هاآزمایشگاه

تعداد کارشناسان اداره 

 ها امور آزمایشگاه
 دستی

های  تعداد کل آزمایشگاه

 تحت پوشش
 _ سامانه صدور پروانه ها

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1   

هایی که  درصد آزمایشگاه

از دانش آموختگان  صرفا

علوم آزمایشگاهی در انجام 

 آزمایشات استفاده می کنند

هایی  تعداد آزمایشگاه

که صرفا از دانش 

آموختگان علوم 

آزمایشگاهی در انجام 

آزمایشات استفاده می 

 کنند

 دستی
های  تعدادکل آزمایشگاه

 تحت پوشش
 ×011 سامانه صدور پروانه ها

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5 

هایی که  درصد آزمایشگاه

حد نصاب امتیاز فرآیند 

اطمینان از کیفیت نتایج را 

 کسب نموده اند

هایی  تعداد آزمایشگاه

که نمره مطلوب در 

فرایند کنترل کیفیت 

انجام آزمایش کسب 

 نموده اند

دستی)چك لیست جامع 

 آزمایشگاه های پزشکی(

های  تعداد کل آزمایشگاه

 تحت پوشش
 ×011 ر پروانه هاسامانه صدو

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 11 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 امور آزمایشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  مرجع اخذ شاخص

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

2 

هایی که  درصد آزمایشگاه

نمره مطلوب در فرایند ایمنی 

و بهداشت و دفع پسماند 

 کسب نموده اند

هایی  تعداد آزمایشگاه

که نمره مطلوب در 

فرایند ایمنی و 

بهداشت کسب نموده 

 اند

 سواله( 021دستی)چك لیست 
های  آزمایشگاهتعداد کل 

 تحت پوشش

 021دستی)چك لیست 

 سواله(
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

درصد پوشش خدمات 

آزمایشگاهی شبکه درون 

 دانشگاهی

های  تعداد آزمایش

ارجاع شده در مراکز 

 درون دانشگاهی

 دستی )اکسل(

های  تعداد کل آزمایش

پذیرش شده در مراکز درون 

 دانشگاهی

 ×011 )اکسل(دستی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

های پذیرش  متوسط آزمایش

شده به ازای هر بیمار بستری 

 در ماه

های  تعداد آزمایش

پذیرش شده جهت 

 بیماران بستری در ماه

HIS تعداد بیماران بستری در ماه HIS _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9 

های پذیرش  متوسط آزمایش

به ازای هر بیمار سرپایی شده 

 در ماه

های  تعداد آزمایش

پذیرش شده جهت 

 بیماران سرپایی در ماه

HIS تعداد بیماران سرپایی در ماه HIS _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01 

های  متوسط هزینه آزمایش

ارجاعی از درآمد کل 

 آزمایشگاه در ماه )ریال(

های  هزینه آزمایش

 ارجاعی
HIS 

درآمد حاصل از کل 

های پذیرش شده  آزمایش

 در ماه

HIS _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  11

 

 امور آزمایشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  مرجع اخذ شاخص

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

00 

های  درصد گزارش آزمایش

 معوقه )در ماه(

تعداد گزارش 

هایی که پس  آزمایش

از ترخیص حاضر شده 

های  اند)گزارش

 معوقه( )در یك ماه(

HIS 
تعداد گزارشات آماده شده 

 در همان ماه
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

08 

درصد رعایت زمان چرخه 

های  کاری گزارش آزمایش

 اورژانس 

های  تعداد آزمایش
اورژانس که گزارش 

ها در زمان تعیین  آن
 شده حاضر نشده

HIS 
های  تعداد کل آزمایش

 اورژانس
HIS 011×  دانشگاه علوم پزشکی

 اصفهان

09 

درصد پذیرش بیمار بستری 

 در آزمایشگاه

تعداد بیمار بستری 

پذیرش شده در 

 آزمایشگاه

HIS 
های بستری  تعداد کل پرونده

 در بیمارستان
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01 

های پذیرش  درصد آزمایش

شده بیمار سرپایی در 

 آزمایشگاه 

های  تعدادآزمایش

پذیرش شده بیماران 

سرپایی در آزمایشگاه 

 ماهدر یك 

HIS 

های  تعداد کل آزمایش

پذیرش شده در آزمایشگاه 

 در همان ماه

HIS 011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

05 

های پذیرش  درصد آزمایش

شده بیمار بستری در 

 آزمایشگاه 

های  تعدادآزمایش

پذیرش شده بیماران 

بستری در آزمایشگاه 

 در یك ماه

HIS 

های  تعداد کل آزمایش

در آزمایشگاه  پذیرش شده

 در همان ماه

HIS 011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 16 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 امور آزمایشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  مرجع اخذ شاخص

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

02 

درصد ارجاع آزمایش بیمار 

 بستری

تعداد تست ارجاع شده 

 در یك ماه
HIS 

های پذیرش  تعداد کل تست

شده در آزمایشگاه در همان 

 ماه

HIS 011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02 

های مصرفی  در صد فرآورده

 نسبت به تعداد پرونده بستری

تعداد فرآورده دریافت 

شده از سازمان در هر 

 ماه

HIS 
تعداد پرونده بستری در 

 همان ماه
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02 

درصد مصرف پك سل در 

 هر مرکز

تعداد پك سل مصرف 

 شده در هر ماه
HIS 

های  تعداد کل فرآورده

 مصرف شده در همان ماه
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09   

های هر  در صد پرت فرآورده

 مرکز

تعداد فرآورده مصرف 

 شده در هر ماه
HIS 

تعداد کل فرآورده دریافت 

 شده از سازمان در همان ماه
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81   

های تزریق  درصد واکنش

 خون

تعداد واکنش گزارش 

 هر ماه شده در
HIS 

تعداد کل تزریق انجام شده 

 در همان ماه
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

80   

 درصد کنسلی

 پس از آماده سازی 

تعداد کنسلی فرآورده 

پس از آماده سازی در 

 هر ماه

HIS 
تعداد کل درخواست تزریق 

 شده در همان ماه
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

88 درصد تزریق پس از رزرو 
تعداد کل تزریق انجام 

 شده در هر ماه
HIS 

تعداد کل درخواست رزرو 

 فرآورده در همان ماه
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89 

های  درصد تزریق فرآورده

 رزرو شده

تعداد درخواست 

رزروی که منجر به 

 تزریق شده در هر ماه

HIS 
رزرو تعداد کل درخواست 

 فرآورده در همان ماه
HIS 011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  17

 

 امور آزمایشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  مرجع اخذ شاخص

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

81   

هایی که  درصد آزمایشگاه

بر اساس چك لیست  

میکروب شناسی ویرایش 

سوم آزمایشگاه جامع 

 سالمت مورد تایید می باشند

تعداد کل بیمارستان 

های دارای بخش فعال 

 میکروب شناسی

دستی)چك لیست جامع 

 های پزشکی(آزمایشگاه 

های  تعداد کل آزمایشگاه

 بیمارستانی تحت پوشش
 ×011 سامانه صدور پروانه ها

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

85   

هایی که  درصد آزمایشگاه

بر اساس چك لیست  

آزمایشگاه های  ارزیابی

 غربالگری بیوشیمی

 سندرم داون

 02و 09و تری زومی های 

آزمایشگاه جامع سالمت  

 مورد تایید می باشند

تعداد آزمایشگاه های 

مورد تایید انجام دهنده 

تست های غربالگری 

 نوزادان

دستی)چك لیست جامع 

 آزمایشگاه های پزشکی(

تعداد آزمایشگاه های انجام 

دهنده تست های غربالگری 

 نوزادان

 ×011 دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 

  



 18 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها نظارت بر مطباداره 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0 

ها به تفکیك  تعداد مطب

 عمومی، تخصصی 

های عمومی ،  تعداد مطب

 تخصصی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8   

های تزریقات و  تعداد واحد

پانسمان در مطب عمومی و 

 تخصصی مجاز

های تزریقات و  تعداد واحد

پانسمان در مطب عمومی و 

 تخصصی مجاز

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   

تعداد مراکز ارائه خدمات بالینی 

 درمنزل مجاز

تعداد مراکز ارائه خدمات 

 بالینی درمنزل مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1   

تعداد مراکز درمان با 

 هایپر بار مجاز  اکسیژن

تعداد مراکز درمان با 

 هایپر بار مجاز  اکسیژن
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   0 دستی )اکسل( تعداد دفاتر کار تغذیه مجاز تعداد دفاتر کار تغذیه مجاز _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2   

تعداد موسسات ساخت و 

 فروش عینك طبی مجاز

ساخت و تعداد موسسات 

 فروش عینك طبی مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2   

تعداد دفاتر کار شنوایی شناسی 

 مجاز

تعداد دفاتر کار شنوایی 

 شناسی مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2   

تعداد دفاتر کارگفتار درمانی 

 مجاز

تعداد دفاتر کارگفتار 

 درمانی مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   0 دستی )اکسل( تعداد دفاتر کاردرمانی مجاز تعداد دفاتر کاردرمانی مجاز _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   

تعداد دفاتر کار بینایی سنجی 

 مجاز

تعداد دفاتر کاربینایی سنجی 

 مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  11

 

 ها نظارت بر مطباداره 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

00   

تعداد دفاتر کارکایروپراکتیك 

 مجاز

تعداد دفاتر 

 کارکایروپراکتیك مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

08 

های تخصصی  تعداد درمانگاه

 مجاز

های  تعداد درمانگاه

 تخصصی مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09 

های عمومی  تعداد درمانگاه

 مجاز

های عمومی  تعداد درمانگاه

 مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   

تعداد مراکزپیشگیری و ارتقای 

 سالمت مجاز

تعداد مراکزپیشگیری و 

 ارتقای سالمت مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

05   0 دستی )اکسل( تعداد مراکزطب کار مجاز تعداد مراکزطب کار مجاز _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02   

تعداد مراکز جامع توانبخشی 

 مجاز

تعداد مراکز جامع توانبخشی 

 مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02   تعداد مراکز فیزیوتراپی مجاز 
مراکز فیزیوتراپی  تعداد

 مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02   تعداد مراکز ارتوپدی فنی مجاز 
تعداد مراکزارتوپدی فنی 

 مجاز
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09 

درصد بازدیدهای انجام شده 

های عمومی و تخصصی   مطب

 شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

های عمومی و  مطب

 تخصصی شهرستان اصفهان 

 دستی

های عمومی  تعداد کل مطب

و تخصصی و طب سنتی 

 شهرستان اصفهان 

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها نظارت بر مطباداره 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

81   

درصد بازدید واحدهای 

تزریقات و پانسمان درمطب 

عمومی و تخصصی شهرستان 

 اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از واحدهای تزریقات و 

پانسمان در مطب عمومی و 

 تخصصی شهرستان اصفهان 

 دستی

تعداد کل واحدهای 

تزریقات و پانسمان درمطب 

عمومی و تخصصی 

 شهرستان اصفهان 

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

80   

های انجام شده از  درصد بازدید

مراکز ارائه خدمات بالینی 

 درمنزل شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از مراکز ارائه خدمات بالینی 

 درمنزل شهرستان اصفهان 

 دستی

تعداد کل مراکز ارائه 

خدمات بالینی درمنزل 

 شهرستان اصفهان 

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اناصفه

88   

درصد بازدید از مراکز درمان 

هایپر بار شهرستان  با اکسیژن

 اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از مراکز درمان با 

هایپر بار شهرستان  اکسیژن

 اصفهان 

 دستی

تعداد کل مراکز 

هایپر بار شهرستان  اکسیژن

 اصفهان 

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89   

های انجام شده از  درصد بازدید

دفاتر کار شنوایی شناسی 

 شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از دفاتر کار شنوایی شناسی 

 شهرستان اصفهان 

 دستی
تعداد کل دفاتر کار شنوایی 

 شناسی شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81   

های انجام شده از  درصد بازدید

دفاتر کار گفتار درمانی 

 شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

ازدفاتر کار گفتاردرمانی 

 شهرستان اصفهان 

 دستی
تعداد کل دفاتر کار گفتار 

 درمانی شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  919

 

 ها نظارت بر مطباداره 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

85   

های انجام شده از  درصد بازدید

دفاتر کار کاردرمانی شهرستان 

 اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

ازدفاتر کار کاردرمانی 

 شهرستان اصفهان 

 دستی
تعداد کل دفاتر کار کار 

 درمانی شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82   

های انجام شده از  درصد بازدید

دفاتر کار بینایی سنجی 

 شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از دفاتر کار بینایی سنجی 

 شهرستان اصفهان 

 دستی
تعداد کل دفاتر کار بینایی 

 سنجی شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82   

های انجام شده از  درصد بازدید

دفاتر کارکایروپراکتیك 

 شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

ازدفاتر کار کایروپراکتیك 

 شهرستان اصفهان 

 دستی

تعداد کل دفاتر 

کارکایروپراکتیك شهرستان 

 اصفهان 

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82   

های انجام شده از  درصد بازدید

دفاتر کار تغذیه شهرستان 

 اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

ازدفاتر کار تغذیه شهرستان 

 اصفهان 

 دستی
تعداد کل دفاتر کارتغذیه 

 شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89 

های انجام شده از  درصد بازدید

های تخصصی  درمانگاه

 شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

های تخصصی  از درمانگاه

 شهرستان اصفهان 

 دستی
های  تعداد کل درمانگاه

 تخصصی شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

91 

های انجام شده از  درصد بازدید

های عمومی شهرستان  درمانگاه

 اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

های عمومی  از درمانگاه

 شهرستان اصفهان 

 دستی
های  تعداد کل درمانگاه

 عمومی شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها نظارت بر مطباداره 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

90   

های انجام شده از  درصد بازدید

مراکز پیشگیری و ارتقای 

 سالمت شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از مراکز پیشگیری و ارتقای 

 سالمت شهرستان اصفهان 

 دستی

تعداد کل مراکز پیشگیری و 

ارتقای سالمت شهرستان 

 اصفهان 

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

98   

های انجام شده از مراکز  درصد بازدید

 طب کار شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده از 

 مراکز طب کار شهرستان اصفهان 
 دستی

تعداد کل مراکز طب کار 

 شهرستان اصفهان
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

99   

های انجام شده از  درصد بازدید

موسسات ساخت و فروش 

 عینك طبی شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از موسسات ساخت و فروش 

عینك طبی شهرستان 

 اصفهان

 دستی

تعداد کل موسسات ساخت 

و فروش عینك طبی 

 شهرستان اصفهان

 ×011 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

91   

درصد بازدیدهای انجام شده از 

مراکز جامع توانبخشی 

 شهرستان اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از مراکز جامع توانبخشی 

 شهرستان اصفهان 

 دستی
تعداد کل مراکز جامع 

 توانبخشی شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

95   

درصد بازدیدهای انجام شده از 

مراکز فیزیوتراپی شهرستان 

 اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از مراکز فیزیوتراپی 

 شهرستان اصفهان 

 دستی
تعداد کل مراکز فیزیوتراپی 

 شهرستان اصفهان 
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

92   

درصد بازدیدهای انجام شده از 

مراکز ارتوپدی فنی شهرستان 

 اصفهان 

تعداد بازدیدهای انجام شده 

از مراکز ارتوپدی فنی 

 شهرستان اصفهان 

 دستی
تعداد کل مراکز ارتوپدی 

 فنی شهرستان اصفهان
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

  



 درمانمعاونت  919

 

 موادواحد نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0 

تعداد بیماران 

 زندانارجاعی از 

تعداد بیماران خروجی از زندان که با 

هماهنگی اداره نظارت بر مراکز 

درمان سوء مصرف مواد به مراکز 

دولتی درمان سوء مصرف مواد ارجاع 

 شده اند.

 _ _ _ دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 

درصد بیماران تحت 

درمان در مراکز سوء 

مصرف مواد پس از 

 خروج از زندان 

تعداد کل بیماران تحت درمان در 

مراکز سوء مصرف مواد که از زندان 

 به مراکز ارجاع شده اند

  سامانه آیداتیس
(Idatis.behdasht.gov.ir) 

تعداد کل بیماران 

تحت درمان در 

مراکز سوء 

 مصرف مواد 

سامانه 

 (Idatis.behdasht.gov.irآیداتیس)
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

تعداد بیماران 

ارجاعی از مرکز ماده 

)مرکز اقامتی  02

 درمان اجباری(

تعداد بیماران ارجاعی از مرکز ماده 

 )مرکز اقامتی درمان اجباری( 02
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1   

تعداد بیماران مراجعه 

کننده به مراکزسوء 

 مصرف مواد

تعداد بیماران مراجعه کننده به 

 مراکزسوء مصرف مواد

 سامانه آیداتیس
(Idatis.behdasht.gov.ir) 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5     

درصد بیماران تحت 

 MMTدرمان نگهدارنده

به کل معتادین تحت 

 درمان

تعداد بیماران تحت درمان نگهدارنده 

MMT 

 سامانه آیداتیس
(Idatis.behdasht.gov.ir) 

تعداد کل معتادین 

تحت درمان 

 مراکز

سامانه 

 (Idatis.behdasht.gov.irآیداتیس)
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 موادواحد نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

2     

درصد بیماران تحت 

درمان نگهدارنده 

BMT  به کل

 معتادین تحت درمان

تعداد بیماران تحت درمان نگهدارنده 

BMT  

سامانه 

آیداتیس)

Idatis.behdasht.go
v.ir) 

تعداد کل معتادین 

درمان تحت 

 مراکز

سامانه 

 (Idatis.behdasht.gov.irآیداتیس)
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

درصد بازدید از 

مراکز درمان سوء 

مصرف مواد به کل 

 مراکز

تعداد بازدید از مراکز سوء مصرف 

 مواد
 دستی )اکسل(

تعداد کل مراکز 

 سوء مصرف مواد
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

 اصفهان پزشکی

2     

درصد بیماران مرد 

تحت درمان 

نگهدارنده با 

 داروهای آگونیست

تعداد بیماران مرد تحت درمان 

 نگهدارنده با داروهای آگونیست

سامانه 

آیداتیس)

Idatis.behdasht.go

v.ir) 

تعاد کل بیماران 

تحت درمان با 

داروهای 

 آگونیست

سامانه 

 (Idatis.behdasht.gov.irآیداتیس)
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9     

درصد بیماران زن 

تحت درمان 

نگهدارنده با 

 داروهای آگونیست

تعداد بیماران زن تحت درمان 

 نگهدارنده با داروهای آگونیست

سامانه 

آیداتیس)

Idatis.behdasht.go

v.ir) 

تعاد کل بیماران 

تحت درمان با 

داروهای 

 آگونیست

سامانه 

 (Idatis.behdasht.gov.irآیداتیس)
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01     

درصد بیماران مجرد 

تحت درمان 

نگهدارنده با 

 داروهای آگونیست

تعداد بیماران مجرد تحت درمان 

 نگهدارنده با داروهای آگونیست 

سامانه 

آیداتیس)

Idatis.behdasht.go

v.ir) 

تعداد کل بیماران 

تحت درمان 

با  نگهدارنده

داروهای 

 آگونیست

سامانه 

 (Idatis.behdasht.gov.irآیداتیس)
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 درمانمعاونت  911

 

 موادواحد نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

00     

درصد بیماران متاهل 

تخت درمان 

نگهدارنده با 

 داروهای آگونیست

تعداد بیماران متاهل تحت درمان 

 نگهدارنده با داروهای آگونیست 

سامانه 

آیداتیس)

Idatis.behdasht.go
v.ir) 

تعداد کل بیماران 

تحت درمان 

نگهدارنده با 

داروهای 

 آگونیست

سامانه 

 (Idatis.behdasht.gov.irآیداتیس)
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

08     

درصد بیماران شاغل 

دارای درآمد تحت 

درمان با داروهای 

 آگونیست

تعداد بیماران شاغل دارای درآمد 

 تحت درمان با داروهای آگونیست

سامانه 

آیداتیس)

Idatis.behdasht.go

v.ir) 

تعداد کل بیماران 

تحت درمان 

نگهدارنده با 

داروهای 

 آگونیست

سامانه 

 (Idatis.behdasht.gov.irآیداتیس)
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 916 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد پیوند اعضاء و فرآهم آوری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/قلم 

 اماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0 

نسبت مرگ مغزی 

منجر به اهداء عضو 

به یك میلیون 

 (PMPجمعیت )

برداشت تعداد مرگ مغزی که جهت 

 عضو جراحی شده است

  medcareسامانه

(

http://medcare.h
ealth.gov.ir ) 

جمعیت تحت  

 پوشش دانشگاه
 ×0111111 سیب سامانه

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 

درصد پیوند کلیه از 

 جسد
 تعداد پیوند کلیه از جسد در سال

 medcareسامانه

(

http://medcare.h
ealth.gov.ir ) 

تعدادکل پیوند 

 کلیه در همان سال

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.gov.
ir ) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

تعداد پیوند کلیه در 

یك دوره زمانی 

 معین

تعداد پیوند کلیه در یك دوره زمانی 

 معین

 medcareسامانه

(

http://medcare.h

ealth.gov.ir ) 

0 _ _ 
علوم دانشگاه 

 پزشکی اصفهان

1 

تعداد پیوند کبد در 

یك دوره زمانی 

 معین

تعداد پیوند کبد در یك دوره زمانی 

 معین

 medcareسامانه

(

http://medcare.h
ealth.gov.ir ) 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5 

تعداد پیوند قلب در 

یك دوره زمانی 

 معین

زمانی تعداد پیوند قلب در یك دوره 

 معین

 medcareسامانه

(

http://medcare.h

ealth.gov.ir ) 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 درمانمعاونت  917

 

 ها  اداره امور بیماری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

0     

تعداد مراجعین بیماران دیابتی 

به مراکز سطح تخصصی و 

 فوق تخصصی 

تعداد مراجعین بیماران 

دیابتی به سطوح تخصصی و 

فوق تخصصی در طول 

 مدت زمان معین

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.

gov.ir ) 

0  _  _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8   

درصد بیماران مراجعه کننده 

با تشخیص زخم پای دیابتیك 

ها در کل بیماران  به بیمارستان

 دیابتیك

تعداد کل بیماران مراجعه 

کننده با تشخیص زخم پای 

 ها  دیابتیك به بیمارستان

HIS 

تعدادکل بیماران 

دیابتی بستری شده 

 در مراکز

HIS 011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

درصد بیماران ام اس به کل 

 بیماران خاص
 تعداد بیماران ام اس

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.

gov.ir ) 

تعداد کل بیماران 

 خاص

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g

ov.ir ) 

011× 
علوم دانشگاه 

 پزشکی اصفهان

1     میزان بروز بیماری ام اس 

تعداد بیماران ام اس جدید 

مراجعه کننده به کمیسیون ام 

اس در یك دوره زمانی 

 معین

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.

gov.ir ) 

تعداد کل بیماران 

ام اس مراجعه 

کننده به کمیسیون 

ام اس در همان 

 دوره زمانی

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g

ov.ir ) 

0111× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 918 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها  اداره امور بیماری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

5 

شیوع بیماری ام اس در 

 نفر جمعیت  011111
 تعداد بیماران مبتال به ام اس

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.
gov.ir ) 

جمعیت تحت  

 پوشش دانشگاه
 ×011111 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

 اصفهان پزشکی

2 

درصد بیماران هموفیلی به کل 

 بیماران خاص
 تعداد بیماران هموفیلی

های خونریزی  سامانه ثبت بیماری

دهنده 

(

http://haemorbd.healt

h.gov.ir/Login.aspx) 

تعداد کل بیماران 

 خاص

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g
ov.ir ) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2     میزان بروز بیماری هموفیلی 
تعداد موارد جدید ابتال به 

 هموفیلی در طول سال

های خونریزی  سامانه ثبت بیماری

 دهنده

(

http://haemorbd.healt
h.gov.ir/Login.aspx) 

 ×01111 سامانه سیب جمعیت همان سال 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

شیوع بیماری هموفیلی در 

 نفر جمعیت 011111

تعداد بیماران مبتال به 

 هموفیلی

های خونریزی  سامانه ثبت بیماری

 دهنده

(

http://haemorbd.healt

h.gov.ir/Login.aspx) 

جمعیت تحت  

 پوشش دانشگاه
 ×011111 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

درصد بیماران تاالسمی به کل 

 بیماران خاص
 تاالسمیتعداد بیماران 

  medcareسامانه

(

http://medcare.health.

gov.ir ) 

تعداد کل بیماران 

 خاص

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g

ov.ir ) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 درمانمعاونت  911

 

 ها  اداره امور بیماری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

01     میزان بروز بیماری تاالسمی 
تعداد موارد جدید ابتال به 

 تاالسمی در طول سال

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.
gov.ir ) 

 ×01111 سامانه سیب جمعیت همان سال
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

00 

شیوع بیماری تاالسمی در 

 نفر جمعیت011111

تعداد بیماران مبتال به 

 تاالسمی

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.

gov.ir ) 

جمعیت تحت  

 پوشش دانشگاه
 ×011111 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

08   

درصد بیماران دیالیزی به کل 

 بیماران خاص
 تعداد بیماران دیالیزی 

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.
gov.ir ) 

تعداد کل بیماران 

 خاص

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g
ov.ir ) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09     

نسبت بیماران دیالیز صفاقی به 

 بیماران همودیالیز

تعداد بیماران دیالیز صفاقی 

 در یك دوره زمانی معین

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.

gov.ir ) 

تعداد کل بیماران 

همودیالیز در همان 

 دوره زمانی

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g

ov.ir ) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01     

نسبت بیماران همودیالیز به 

 تعداد تخت فعال

تعداد بیماران همودیالیز در 

 یك دوره زمانی معین

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.
gov.ir ) 

تعداد تخت فعال 

در همان دوره 

 زمانی

(http://avab.behdasht.g
ov.ir)آواب سامانه  _ 

دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها  اداره امور بیماری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

05     

درصد بیماران همودیالیزی با 

 دسترسی عروقی فیستول

تعداد بیماران همودیالیزی 

با دسترسی عروقی فیستول 

 در یك دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل بیماران 

همودیالیز در همان 

 دوره زمانی

http://medcare.health.g
ov.ir ) 011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02     

درصد بیماران همودیالیزی با 

 دسترسی عروقی گرافت

تعداد بیماران همودیالیزی 

با دسترسی عروقی گرافت 

 در یك دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(

تعدادکل بیماران 

همودیالیز در همان 

 دوره زمانی

 medcareسامانه

http://medcare.health.g

ov.ir ) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02     

درصد بیماران همودیالیزی با 

 دسترسی عروقی کاتتر دائم

تعداد بیماران همودیالیزی 

با دسترسی عروقی کاتتر 

دائم در یك دوره زمانی 

 معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل بیماران 

همودیالیز در همان 

 دوره زمانی

 medcareسامانه

http://medcare.health.g
ov.ir ) 

011× 
 دانشگاه علوم

 پزشکی اصفهان

02     

درصد بیماران دیالیزی به 

تفکیك علل زمینه ای )دیابت/ 

 فشارخون(

تعداد بیماران دیالیزی به 

تفکیك علل زمینه ای 

)دیابت/ فشارخون( در یك 

 دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(

تعدادکل بیماران 

دیالیزی در همان 

 دوره زمانی

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g

ov.ir ) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09     

نسبت بیمار همودیالیز به ماشین 

 دیالیز
 تعداد کل بیمار همودیالیز

 medcareسامانه

http://medcare.health.
gov.ir ) 

تعداد کل ماشین 

 دیالیز

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g

ov.ir ) 

 - 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 درمانمعاونت  999

 

 ها  اداره امور بیماری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

81     

درصد بیماران همودیالیز با 

KT/V 0/8بیشتر یا مساوی 

تعداد بیماران همودیالیز با 

KT/V  0/8بیشتر یا مساوی 

 medcareسامانه

http://medcare.health.

gov.ir ) 

تعدادکل بیماران 

 همودیالیزی

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g
ov.ir ) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

80   

به کل  EBدرصد بیماران

 بیماران خاص
  EBتعداد بیماران

 medcareسامانه

http://medcare.health.
gov.ir ) 

تعداد کل بیماران 

 خاص

 medcareسامانه

(

http://medcare.health.g

ov.ir ) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

88   

  EBدرصد  هر نوع از بیماری 

 EBنسبت به کل  بیماران

به تفکیك   EBتعداد بیماران

 نوع 
 دستی ) پرونده بیماران ( 

تعداد کل بییماران 

EB 
 ×011 دستی ) پرونده بیماران ( 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

89      میزان بروز بیماریEB 
تعداد موارد جدید ابتال به 

EB در طول سال 

 medcareسامانه

http://medcare.health.

gov.ir ) 

 ×01111 سامانه سیب جمعیت همان سال
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

81 

در  EBشیوع بیماری 

 نفر جمعیت011111
 EBتعداد بیماران مبتال به 

 medcareسامانه

http://medcare.health.

gov.ir ) 

جمعیت تحت  

 پوشش دانشگاه
 ×011111 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها  اداره امور بیماری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

85 

درصد بیماران سکته حاد 

مغزی دریافت کننده خدمت 

استاندارد)به تفکیك 

ترمبولیتیك وریدی و اقدامات 

 تهاجمی(

تعداد بیماران سکته حاد 

مغزی دریافت کننده خدمت 

استاندارد)به تفکیك 

ترمبولیتیك وریدی و 

 اقدامات تهاجمی(

 281سامانه

(http//:281.health.gov.ir) 

تعداد کل بیماران 

مبتال به سکته حاد 

 مغزی

HIS 011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82 

میزان مرگ و میر بیماران 

سکته قلبی و مغزی)به تفکیك 

 سکته قلبی و مغزی(

تعداد بیماران فوت شده به 

 دلیل سکته قلبی و مغزی 

)812سامانه

sepashr.behdasht.gov.ir

/pciregistery) 

تعداد کل بیماران 

پذیرش شده مبتال 

به سکته قلبی و 

 مغزی

HIS 0111× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82 

میانگین مدت زمان ورود تا 

واحد مراقبت بیماران سکته 

 حاد قلبی

های ورود به  مجموع زمان

بیمارستان تا کت لب در 

 حاد قلبیبیماران سکته 

)812سامانه

sepashr.behdasht.gov.ir

/pciregistery) 

تعداد بیمار سکته 

 حاد قلبی
HIS  _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82 

میانگین مدت زمان ورود تا 

واحد مراقبت بیماران سکته 

 حاد مغزی

های ورود به  مجموع زمان

بیمارستان تا واحد مراقبت 

 سکته حاد مغزی

 281سامانه

(http//:281.health.gov.ir) 

تعداد بیمار سکته 

 حاد مغزی
HIS  _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 درمانمعاونت  999

 

 امور پرتوها

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه (

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

0     

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات

 رادیولوژی و سونوگرافی 

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

دارای خدمات رادیولوژی و 

 سونوگرافی

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8     

تعداد بیمارستان های 

 غیردانشگاهی دارای خدمات

 رادیولوژی و سونوگرافی 

تعداد بیمارستان های غیردانشگاهی 

دارای خدمات رادیولوژی و 

 سونوگرافی

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9     

تعداد درمانگاه های دارای 

 خدمات

 رادیولوژی و سونوگرافی

تعداد درمانگاه های دارای خدمات 

 رادیولوژی و سونوگرافی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1   

تعداد مؤسسات رادیولوژی و 

 سونوگرافی

تعداد مؤسسات رادیولوژی و 

 سونوگرافی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   0 دستی )اکسل( تعداد مراکز تصویربرداری تعداد مراکز تصویربرداری _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات

 پزشکی هسته ای

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات پزشکی هسته ای
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

 سرپاییتعداد مراکز  

 پزشکی هسته ای

تعداد مراکز  سرپایی پزشکی هسته 

 ای
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 امور پرتوها

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه (

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

2 

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات

 رادیوتراپی   

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات  رادیوتراپی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9 

تعداد بیمارستان های 

 غیردانشگاهی دارای خدمات

 رادیوتراپی   

تعداد بیمارستان های غیردانشگاهی 

 دارای خدمات رادیوتراپی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01     

تعداد مؤسسات رادیولوژی 

 فك و صورت

تعداد مؤسسات رادیولوژی فك و 

 صورت
 _ _ 0 )اکسل(دستی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

00     

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات

 سنجش تراکم استخوان 

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

دارای خدمات سنجش تراکم 

 استخوان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

08     

تعداد بیمارستان های 

 دارای خدماتغیردانشگاهی 

 سنجش تراکم استخوان 

تعداد بیمارستان های غیردانشگاهی 

دارای خدمات سنجش تراکم 

 استخوان

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09     

 تعداد مراکز سرپایی دارای

 سنجش تراکم استخوان 

تعداد مراکز سرپایی دارای سنجش 

 تراکم استخوان
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01 

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات

 آنژیوگرافی

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات آنژیوگرافی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  991

 

 امور پرتوها

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه (

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

05 

تعداد بیمارستان های 

 غیردانشگاهی دارای خدمات

 آنژیوگرافی

بیمارستان های غیردانشگاهی تعداد 

 دارای خدمات آنژیوگرافی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02     

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات

 سنگ شکن

تعداد بیمارستان های دانشگاهی 

 دارای خدمات سنگ شکن
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02     

تعداد بیمارستان های 

 غیردانشگاهی دارای خدمات

 سنگ شکن

تعداد بیمارستان های غیردانشگاهی 

 دارای خدمات سنگ شکن
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02     

 تعداد مراکز سرپایی

 سنگ شکن
 _ _ 0 دستی )اکسل( تعداد مراکز سرپایی سنگ شکن

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09   

 CT-scanتعداد دستگاه های 

 در بیمارستان های دانشگاهی

در  CT-scanتعداد دستگاه های 

 بیمارستان های دانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81   

 CT-scanتعداد دستگاه های 

در بیمارستان های 

 غیردانشگاهی

در  CT-scanتعداد دستگاه های 

 بیمارستان های غیردانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 996 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 امور پرتوها

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه (

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

80   

 CT-scanتعداد دستگاه های 

 در مراکز سرپایی

در  CT-scanتعداد دستگاه های 

 مراکز سرپایی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

88 

 CT-scanنسبت دستگاه های 

 به صد هزار نفر جمعیت
 دستی )اکسل( CT-scanتعداد دستگاه های 

جمعیت تحت 

 پوشش دانشگاه
 011111× دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89      تعداد دستگاه هایCT-angio  تعداد دستگاه هایCT-angio )0 دستی )اکسل _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81   

 MRIتعداد دستگاه های 

 در بیمارستان های دانشگاهی

در  MRIتعداد دستگاه های 

 بیمارستان های دانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

85   

 MRIتعداد دستگاه های 

در بیمارستان های 

 غیردانشگاهی

در  MRIتعداد دستگاه های 

 بیمارستان های غیردانشگاهی
 _ _ 0 )اکسل(دستی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82   

 MRIتعداد دستگاه های 

 در مراکز سرپایی

در مراکز  MRIتعداد دستگاه های 

 سرپایی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82 

به  MRIنسبت دستگاههای 

 دویست هزار نفر جمعیت
 دستی )اکسل( MRIتعداد دستگاه های 

جمعیت تحت 

 پوشش دانشگاه
 811111× سامانه سیب

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  997

 

 امور پرتوها

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه (

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

82     

 تعداد دستگاه های آنژیوگرافی

 در بیمارستان های دانشگاهی

تعداد دستگاه های آنژیوگرافی در 

 بیمارستان های دانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89     

 آنژیوگرافی تعداد دستگاه های

در بیمارستان های 

 غیردانشگاهی

تعداد دستگاه های آنژیوگرافی در 

 بیمارستان های غیردانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

91 

نسبت دستگاه های آنژیوگرافی 

به سیصد و پنجاه هزار نفر 

 جمعیت

 دستی )اکسل( تعداد دستگاه های آنژیوگرافی
تحت جمعیت 

 پوشش دانشگاه
 951111× سامانه سیب

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

90   

تعداد دستگاه های شتاب دهنده 

 خطی

 در بیمارستان های دانشگاهی

تعداد دستگاه های شتابدهنده خطی 

 در بیمارستان های دانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

98   

های شتاب دهنده تعداد دستگاه 

 خطی

در بیمارستان های 

 غیردانشگاهی

تعداد دستگاه های شتابدهنده خطی 

 در بیمارستان های غیردانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 998 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 امور پرتوها

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه (

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

99   

 تعداد دستگاه های گاماکمرا

 در بیمارستان های دانشگاهی

تعداد دستگاه های گاماکمرا در 

 دانشگاهی بیمارستان های
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

91   

 تعداد دستگاه های گاماکمرا

در بیمارستان های 

 غیردانشگاهی

تعداد دستگاه های گاماکمرا در 

 بیمارستان های غیردانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

95     

 تعداد دستگاه های گاماکمرا

 مراکز سرپایی در

تعداد دستگاه های گاماکمرا در 

 مراکز سرپایی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

92 

نسبت تعداد دستگاه های 

گاماکمرا به دویست و پنجاه 

 هزار نفر جمعیت

 دستی )اکسل( تعداد دستگاه های گاماکمرا
جمعیت تحت 

 پوشش دانشگاه
 851111× سامانه سیب

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

92     

 تعداد دستگاه های سنگ شکن

 در بیمارستان های دانشگاهی

تعداد دستگاه های سنگ شکن در 

 بیمارستان های دانشگاهی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  991

 

 امور پرتوها

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه (

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر شاخص/مولفه آماریعنوان 

92     

 تعداد دستگاه های سنگ شکن
تعداد دستگاه های سنگ شکن در 

 های غیردانشگاهیبیمارستان 
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

در بیمارستان های  اصفهان

 غیردانشگاهی

99     

 تعداد دستگاه های سنگ شکن

 در مراکز سرپایی

تعداد دستگاه های سنگ شکن در 

 مراکز سرپایی
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

11     

دستگاه های سنگ شکن نسبت 

 به پانصد هزار نفر جمعیت
 دستی )اکسل( تعداد دستگاه های سنگ شکن

جمعیت تحت 

 پوشش دانشگاه
 511111× سامانه سیب

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

10     0 دستی )اکسل( تعداد دستگاه های ماموگرافی تعداد دستگاه های ماموگرافی _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 

  



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد اورژانس بیمارستان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0   

میانگین مدت زمان 

انتظار بیماران برای 

اولین ویزیت پزشك 

در سطح یك 

تریاژ)زمان بین تریاژ 

اولیه پرستار و ویزیت 

 اولیه پزشك(

مجموع مدت زمان انتظار 

بیماران برای اولین ویزیت 

پزشك در سطح یك تریاژ در 

 یك دوره زمانی معین

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

ان همان تعداد کل بیمار

سطح تریاژ در همان دوره 

 زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8   

میانگین مدت زمان 

انتظار بیماران برای 

اولین ویزیت پزشك 

در سطح دو 

تریاژ)زمان بین تریاژ 

اولیه پرستار و ویزیت 

 اولیه پزشك(

مجموع مدت زمان انتظار 

برای اولین ویزیت  بیماران

پزشك در سطح دو تریاژ در 

 یك دوره زمانی معین

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران همان 

سطح تریاژ در همان دوره 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9   

میانگین مدت زمان 

انتظار بیماران برای 

اولین ویزیت پزشك 

در سطح سه 

تریاژ)زمان بین تریاژ 

اولیه پرستار و ویزیت 

 اولیه پزشك(

مجموع مدت زمان انتظار 

بیماران برای اولین ویزیت 

پزشك در سطح سه تریاژ در 

 یك دوره زمانی معین

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران همان 

سطح تریاژ در همان دوره 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 درمانمعاونت  919

 

 واحد اورژانس بیمارستان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

1   

میانگین مدت زمان 

انتظار بیماران برای 

اولین ویزیت پزشك 

در سطح چهار 

تریاژ)زمان بین تریاژ 

اولیه پرستار و ویزیت 

 اولیه پزشك(

مجموع مدت زمان انتظار 

بیماران برای اولین ویزیت 

تریاژ پزشك در سطح چهار 

 در یك دوره زمانی معین

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران همان 

سطح تریاژ در همان دوره 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5   

میانگین مدت زمان 

انتظار بیماران برای 

اولین ویزیت پزشك 

در سطح پنج 

تریاژ)زمان بین تریاژ 

اولیه پرستار و ویزیت 

 اولیه پزشك(

مجموع مدت زمان انتظار 

بیماران برای اولین ویزیت 

پزشك در سطح پنج تریاژ در 

 سطح چهار دوره زمانی معین

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران همان 

سطح تریاژ در همان دوره 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

درصد بیماران تعیین 

 2تکلیف شده ظرف 

ساعت در 

های  اورژانس

بیمارستانی)به تفکیك 

های مختلف  شیفت

 صبح، عصر و شب(

تعداد بیماران تعیین تکلیف  

ساعت در  2شده ظرف 

اورژانس در یك دوره زمانی 

 معین

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران بستری در 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد اورژانس بیمارستان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

2   

درصد بیماران خارج 

شده از اورژانس 

 08ظرف مدت زمان 

ساعت)به تفکیك 

های مختلف  شیفت

 صبح، عصر و شب(

بستری خارج تعداد بیماران 

 08شده از اورژانس طی 

ساعت در یك دوره زمانی 

 معین

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران بستری در 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

میانه و 

میانگین)انحراف 

ویزیت معیار( زمان 

بیماران بخش 

 اورژانس

میانه و میانگین)انحراف معیار( 

مدت زمان بین تریاژ اولیه و 

 زمان ویزیت پزشك

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9   

مجموع کل زمان تعیین  میانگین زمانی تعیین

تکلیف بیماران بستری در 

 زمانیاورژانس در یك دوره 

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران بستری در 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
تکلیف بیماران در 

 اورژانس



 درمانمعاونت  919

 

 واحد اورژانس بیمارستان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

01   

 میانه زمانی تعیین

تکلیف بیماران در 

 اورژانس

بیماران تعیین  مقادیر زمانی

تکلیف شده در اورژانس در 

یك دوره زمانی را از کوچك 

به بزرگ مرتب کنید، عددی 

که وسط مجموعه قرار دارد را 

انتخاب کنید)میانه( اگر تعداد 

ها زوج بود میانه برابر با  داده

 میانگین دو عدد وسط است.

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 ی اصفهانپزشک

00   

درصد ترک 

اورژانس با مسئولیت 

شخصی)در کل و به 

تفکیك بیماران 

ترومائی و غیر 

 ترومائی(

تعداد موارد ترک اورژانس با 

مسئولیت شخصی در یك 

 دوره زمانی معین

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران بستری در 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

08   

میانگین زمانی خروج 

بیماران بستری شده از 

 اورژانس

مجموع کل زمان ماندگاری 

بیماران بستری از اورژانس در 

 یك دوره زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

تعداد کل بیماران بستری 

دوره دراورژانس در همان 

 زمانی

سامانه 

سماوا)

http://cc.mui.ac.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد اورژانس بیمارستان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

09   

میانه زمانی خروج 

بیماران بستری شده از 

 اورژانس

مقادیر زمانی بیماران بستری 

خارج شده از اورژانس در 

یك دوره زمانی را از کوچك 

به بزرگ مرتب کنید، عددی 

که وسط مجموعه قرار دارد را 

انتخاب کنید)میانه( اگر تعداد 

ها زوج بود میانه برابر با  داده

 میانگین دو عدد وسط است.

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01   

تعداد کل موارد 

CPR  در اورژانس در

یك دوره زمانی 

 مشخص

در  CPRتعداد کل موارد 

اورژانس در یك دوره زمانی 

 مشخص

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

05   

تعداد کل موارد 

CPR  موفق در

اورژانس در یك 

 دوره زمانی مشخص

موفق در  CPRتعدا کل موارد 

اورژانس در یك دوره زمانی 

 مشخص

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02   

موفق در  CPRدرصد 

 اورژانس

موفق  CPRتعداد موارد 

دراورژانس در یك دوره 

 زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 

در  CPRتعداد کل موارد 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 درمانمعاونت  911

 

 واحد اورژانس بیمارستان

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

02   

موفق  CPRدرصد 

بیماران ترومائی در 

 اورژانس

موفق  CPRتعداد موارد 

بیماران ترومائی اورژانس در 

 یك دوره زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 

در  CPRتعداد کل موارد 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02   

موفق  CPRدرصد 

بیماران غیرترومائی 

 در اورژانس

موفق  CPRتعداد موارد 

بیماران غیرترومائی اورژانس 

 در یك دوره زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 

در  CPRتعداد کل موارد 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09   

موفق  CPRدرصد 

بیماران داخلی در 

 اورژانس

موفق  CPRتعداد موارد 

بیماران داخلی در اورژانس در 

 یك دوره زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 

در  CPRتعداد کل موارد 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

81   

موفق  CPRدرصد 

بیماران فاقد عالئم 

حیاتی قبل از 

بیمارستان در 

 اورژانس

موفق  CPRتعداد موارد 

بیماران فاقد عالئم حیاتی قبل 

از بیمارستان در اورژانس در 

 یك دوره زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 

در  CPRتعداد کل موارد 

اورژانس در همان دوره 

 زمانی

 سامانه سماوا

(http://cc.mui.ac.ir) 
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 916 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 و مراکز جراحی محدودواحد نظارت بر بیمارستانها 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه صورت 

 کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر

0     

بیمارستانهای بازدید شده درصد 

بر اساس دستورالعمل های 

ماه  2ابالغی و در بازه زمانی هر 

 یکبار

تعداد بیمارستانهای بازدید شده 

بر اساس دستورالعمل های 

 2ابالغی و در بازه زمانی هر 

 ماه یکبار

 ×011 دستی های استان کل بیمارستان دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8     

مراکز جراحی محدود درصد 

نظارت شده بر اساس 

دستورالعمل ها و چك لیستهای 

 ماه یکبار 1ابالغی هر 

تعداد مراکز جراحی محدود 

نظارت شده  بر اساس 

دستورالعمل ها و چك 

 ماه یکبار 1لیستهای ابالغی هر 

 دستی
کل مراکز جراحی محدود 

 فعال استان
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9     

درصدشکایات بررسی شده در 

خصوص مراکز درمانی بستری  

 به صورت ساالنه

درصدشکایات بررسی شده در 

خصوص مراکز درمانی بستری  

 به صورت ساالنه

 ×011 دستی کل شکایات ارجاع شده  دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 درمانمعاونت  917

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0 درصد زایمان به روش سزارین 
های انجام  تعداد سزارین

 شده

 ایمان سامانه
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل تولد 

 بیمارستانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8     تعداد سزارین بار اول درصد سزارین بار اول 
 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

ها )طبیعی  زایمان

 و سزارین(

 ایمان سامانه

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     تعداد سزارین نخست زا درصد سزارین نخست زا 
 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  زایمان

نخست زا )طبیعی 

 و سزارین(

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1     

باراول( -درصد سزارین )نخست زا

 توسط هر متخصص زنان و زایمان

تعداد زایمان سزارین نخست 

زا یا بار اول توسط هر یك 

از متخصصین زنان و زایمان 

در طی یك دوره زمانی 

 مشخص

 سامانه ایمان
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  زایمان

)طبیعی و 

همان سزارین( 

متخصص زنان و 

زایمان در همان 

 دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 918 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

5     

درصد سزارین به علل مختلف)به 

 صورت جداگانه(

های انجام  تعداد سزارین

شده به علل 

مختلف)جداگانه( طی یك 

 دوره زمانی معین

 سامانه ایمان
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  سزارین

انجام شده در 

 همان دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 تعداد زایمان طبیعی درصد زایمان طبیعی 
 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

ها )طبیعی  زایمان

 سزارین(و 

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     درصد زایمان طبیعی پس از سزارین 

های طبیعی  تعداد زایمان

انجام شده پس از سزارین 

 در یك دوره زمانی معین

 سامانه ایمان
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  زایمان

 طبیعی در همان

 دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     های ابزاری درصد زایمان 

های ابزاری  تعداد زایمان

انجام شده)با استفاده از 

فورسپس و واکیوم( در یك 

 دوره زمانی معین

 سامانه ایمان
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  زایمان

طبیعی در در 

 همان دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     درصد زایمان در آب 

تعداد مادران با زایمان 

طبیعی که هنگام زایمان از 

وان استفاده کرده اند در طی 

 یك دوره زمانی معین

 سامانه ایمان
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  زایمان

طبیعی در در 

 همان دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  911

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

01     

درصد زایمان طبیعی توسط مامای 

 خصوصی

های طبیعی  تعداد زایمان

انجام شده توسط ماماها در 

 طی یك دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل 

های  زایمان

طبیعی انجام شده 

در همان دوره 

 زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00     درصد زایمان بدون درد غیردارویی 

تعداد زایمان با بی دردی 

غیردارویی در طی یك 

 دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(

 تعداد کل

های انجام  زایمان

شده در همان 

 دوره زمانی

 سامانه ایمان

www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08     

درصد زایمان بدون درد دارویی 

 )به تفکیك اپیدورال و اسپاینال(

تعداد زایمان بدون درد 

دارویی در طی یك دوره 

 زمانی معین

 سامانه ایمان

(

www.iman.health.gov.i

r) 

تعداد کل 

های انجام  زایمان

شده در همان 

 دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09     

درصد زایمان انجام شده با مامای 

 همراه)دوال(

های طبیعی  تعداد زایمان

انجام شده با حضور مامای 

بیمارستان طی یك همراه در 

 دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل 

های  زایمان

طبیعی انجام شده 

در همان دوره 

 زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

01     درصد القا زایمان 

تعداد موارد القای 

زایمان)اینداکشن( در طی 

 یك دوره مشخص

 ایمانسامانه 
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  زایمان

طبیعی و سزارین 

منهای 

های  سزارین

تکراری در همان 

 دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05     میزان تقویت دردهای زایمانی 

تعداد موارد تقویت دردهای 

در یك  زایمان)اگمنتیشن(

 دوره مشخص

 سامانه ایمان
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  زایمان

طبیعی و سزارین 

منهای 

های  سزارین

تکراری در همان 

 دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02     میزان اپیزیاتومی 
تعداد موارد اپی زیاتومی در 

 یك دوره زمانی مشخص

 سامانه ایمان
(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل 

های  زایمان

طبیعی در همان 

 دوره زمانی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  999

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

02     

تعداد مادران شرکت کننده در 

های آمادگی برای  کالس

 زایمان)جلسه(

شرکت کننده تعداد مادران 

 ها در کالس
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02     

تعداد مادران شرکت کننده در 

های آمادگی برای  کالس

 زایمان)نفرکالس(

جمع تعداد جلسات برای هر 

 نفر
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09     

های ثبت شده در  درصد زایمان 

 ایمان سامانه

تعداد کل زایمان ثبت شده 

در سامانه ایمان طی یك 

 دوره زمانی مشخص

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل زایمان 

گزارش شده به 

معاونت درمان 

در همان دوره 

 زمانی

 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

81     

تعداد مادران در معرض تهدید 

 زندگی

تعداد مادران با نارسایی 

ارگان+تعداد مرگ مادران 

به دنبال عوارض بارداری و 

زایمان نارسایی 

ارگان)اختالل 

+ مشکالت DICعملکرد(=)

تنفسی+عصبی+قلبی 

عروقی+هیسترکتومی+کبد

 ی+کلیوی(

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

80     

پیامد شدید مادری)میزان میزان 

تولد  0111بروز موارد شدید در 

 زنده(

تعداد مادران در معرض 

 تهدید زندگی

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
 ×0111 سامانه سیب تعداد موالید

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

88 

میزان مورتالیتی)تعداد مادران فوت 

پیامد شده به تعداد مادران دارای 

 شدید(

 تعداد مرگ مادران
 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir)) 

تعداد مادران در 

معرض تهدید 

 زندگی

سامانه 

www.iman.health.gov.irایمان)

) 

0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  999

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

89     

میزان بروز کل عوارض شدید 

 0111دوران بارداری و زایمان در 

 تولد زنده

عوارض تعداد 

شدید)عوارض شدید= 

کالمپسی+پره 

اکالمپسی+خونریزی+عفون

ت+عوارض شدید 

 سقط+پارگی رحم(

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir)) 
 تعداد زایمان

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81     

میزان کل مداخالت حیاتی انجام 

دنبال عوارض بارداری و شده به 

 تولد زنده 0111زایمان در 

تعداد مداخالت حیاتی 

)مداخالت حیاتی=)تعداد 

اقدامات رادیولوژیك 

+انتقال به بخش مراقبت 

+ دریافت CCUو  ICUویژه 

خون و فراورده خونی+ 

 الپاراتومی(

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
 ×0111 سامانه سیب تعداد موالید

شگاه دان

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

85     

میزان بروز کل موارد نارسایی 

ارگان به دنبال عوارض بارداری و 

 تولد زنده 0111زایمان در 

 تعداد نارسایی ارگان
 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
 ×0111 سامانه سیب تعداد موالید

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

82     

)متعاقب زایمان  درصد هیسترکتومی

روز پس از زایمان )آمار به  18و تا 

 صورت ماهیانه(

 دستی تعداد هیسترکتومی

تعداد کل 

زایمان)طبیعی و 

 سزارین(

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82     

واحد و  9درصد تزریق خون 

بیشتر)متعاقب بارداری و زایمان و تا 

روز پس از زایمان()آمار به  18

 صورت ماهیانه(

تعداد موارد تزریق خون 

 برای مادران

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل مادران 

بستری)در 

بارداری، زایمان 

روز پس  18و تا 

 از زایمان(

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82     

درصد انتقال مادران به بخش ویژه 

ICU  متعاقب بارداری و زایمان و(

روز پس از زایمان()آمار به  18تا 

 صورت ماهیانه(

تعداد انتقال مادران به بخش 

 ICUویژه 

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل مادران 

بستری)در 

بارداری، زایمان 

روز پس  18و تا 

 از زایمان(

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89     

درصد انتقال مادران به بخش ویژه 

CCU  متعاقب بارداری و زایمان و(

روز پس از زایمان()آمار به  18تا 

 صورت ماهیانه(

تعداد انتقال مادران به بخش 

 CCUویژه 

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir)) 

تعداد کل مادران 

بستری)در 

بارداری، زایمان 

روز پس  18و تا 

 از زایمان(

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  991

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

91     

های نابارور تحت  تعداد کل زوج

پوشش برنامه حمایت مالی 

 های نابارور زوج

نابارور های  تعداد کل زوج

تحت پوشش برنامه حمایت 

 های نابارور مالی زوج

 سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

90      درصد انجامIUI  تعداد انجامIUI مرکز 

 سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.g

ov.ir) 

تعداد کل 

های نابارور  زوج

 تحت پوشش

برنامه حمایت 

های  مالی زوج

 نابارور آن مرکز

 سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

98      درصد انجامIVF  تعداد انجامIVF مرکز 

سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.g

ov.ir) 

تعداد کل 

های  زوج

نابارورتحت 

پوشش برنامه 

حمایت مالی 

های نابارور  زوج

 آن مرکز

سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 996 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره مامائی و سالمت مادر و کودک

 ردیف

مرجع  شاخصاجزاء  سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

99     درصد انجام میکرواینجکشن 
تعداد انجام میکرواینجکشن 

 مرکز

 سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.g
ov.ir) 

تعداد کل 

های نابارور  زوج

 تحت پوشش

برنامه حمایت 

های  مالی زوج

 نابارور آن مرکز

 سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

91     درصد انتقال جنین فریزشده 
تعداد انتقال جنین فریزشده 

 مرکز

 سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.g
ov.ir) 

تعداد کل 

نابارور های  زوج

تحت پوشش 

برنامه حمایت 

های  مالی زوج

 نابارور آن مرکز

 سامانه ناباروری 

hse(http://hse.health.gov.ir) 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

95   

های دوستدار مادر  نسبت بیمارستان

های دارای بلوک  به کل بیمارستان

 زایمان

های  تعداد بیمارستان

 دوستدار مادر
 )اکسل(دستی 

کل 

های  بیمارستان

دارای بلوک 

 زایمان

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir) 
_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

92     میزان مرده زائی 
تعداد مرده به دنیا آمده )بعد 

 هفته( طی یکسال 88از 

سامانه 

ایمان)

www.iman.health.gov.i

r) 

مجموع زنده و 

مرده به دنیا آمده 

 طی همان سال

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 
0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

  

http://avab.behdasht.gov.ir/


 درمانمعاونت  997

 

 اداره توزیع نیروهای تخصصی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح 

استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0     

درصد توزیع پزشکان  

 سهمیه مازاد مناطق محروم

تعداد پزشکان توزیع شده 

دارای سهمیه مناطق 

 محروم

 دستی
پزشکان متخصص تعداد 

 توزیع شده در سطح استان
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8     

نسبت توزیع پزشکان 

متخصص مشمول تعهدات 

 قانونی

تعداد نیروی تخصصی 

اختصاص یافته به استان 

 اصفهان

 آواب سامانه

)http://avab.behdasht.gov.ir( 

تعداد متخصصین مشمول 

تعهدات توزیع شده در 

 سطح کشور

 آواب سامانه

(http://avab.beh
dasht.gov.ir)  

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     

های صادر  درصد مجوز

شده نظام نوین جهت 

 پزشکان در مراکز

های صادر  تعداد مجوز

شده نظام نوین جهت 

 پزشکان در کلیه مراکز

- 

های مراکز  درخواستتعداد 

جهت عقد قرارداد نظام 

 نوین با پزشکان

 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1     

درصد موافقت با پزشکان 

جهت انجام فعالیت در 

 های غیر دانشگاهی بخش

تعداد مجوزهای صادر 

شده جهت به کارگیری 

های  بخشپزشکان در 

 غیر دانشگاهی

 دستی

تعداد متخصصین متقاضی 

های غیر  فعالیت در بخش

 دانشگاهی

 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5     

درصد پوشش مقیمی 

پزشکان در مراکز درمانی 

 تحت پوشش دانشگاه 

 تعداد پزشکان مقیم
 hseسامانه 

(http://hse.health.gov.ir) 

تعداد مجوزهای مجاز 

مقیمی وزارت متبوع برای 

 مراکز درمانی مشمول برنامه

_ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     

درصد پوشش ماندگاری  

پزشکان در مراکز درمانی 

 تحت پوشش دانشگاه 

تعداد پزشکان ماندگار در 

 مناطق محروم

 hseسامانه 

(http://hse.health.gov.ir) 

تعداد پزشکانی که باید 

 باشندماندگار 
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

http://avab.behdasht.gov.ir/
http://kartabl5.mui.ac.ir/
http://kartabl5.mui.ac.ir/
http://kartabl5.mui.ac.ir/
http://kartabl5.mui.ac.ir/


 998 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره توزیع نیروهای تخصصی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح 

استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

2     

نسبت توزیع پزشکان 

متخصص مشمول تعهدات 

قانونی به تخت های 

بیمارستانی در بیمارستان 

 های دولتی شهرستان ها

تعداد نیروی تخصصی 

اختصاص یافته به استان 

 اصفهان

 سامانه آواب

(http://avab.behdasht.gov.ir) 

تعداد تخت های بیمارستانی 

در بیمارستان های دولتی 

 شهرستان ها

 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     

نسبت پزشکان متخصص 

شاغل در شهرستان ها به 

پزشکان متخصص شاغل 

در مراکز درمانی دولتی 

 مرکز استان

تعداد پزشکان متخصص 

شاغل در مراکز درمانی 

 دولتی شهرستان ها 

- 

تعداد پزشکان متخصص 

شاغل در مراکز درمانی 

 دولتی مرکز استان

 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

  

http://avab.behdasht.gov.ir/


 درمانمعاونت  991

 

 های پزشکی واحد مدیریت حوادث و فوریت

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0 

میانگین زمان پاسخ 

مأموریت)زمان رسیدن بر 

 بالین بیمار(

مجموع مدت زمان صرف شده از 

برقراری تماس مددجو تا لحظه 

لحظه رسیدن تکنسین به محل 

 فوریت

 اتوماسیون آسایار
های بررسی  تعداد ماموریت

 شده
 _ اتوماسیون آسایار

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8 

میانگین زمان واکنش 

)زمان تاخیر( اورژانس 

 005پیش بیمارستانی 

مجموع مدت زمان صرف شده از 

لحظه ابالغ فوریت به پایگاه تا 

لحظه حرکت امبوالنس به سمت 

 محل فوریت 

 اتوماسیون آسایار
های بررسی  تعداد ماموریت

 شده
 _ اتوماسیون آسایار

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9     

میانگین زمان ماندگاری 

آمبوالنس در صحنه 

 حادثه

شده از مجموع مدت زمان صرف 

لحظه رسیدن به محل فوریت تا 

 لحظه حرکت به سمت بیمارستان

 اتوماسیون آسایار
های بررسی  تعداد ماموریت

 شده
 _ اتوماسیون آسایار

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1     میانگین زمان انتقال بیمار 

مجموع مدت زمان صرف شده از 

لحظه حرکت آمبوالنس به سمت 

رسیدن به تریاژ بیمارستان تا لحظه 

 بیمارستان

 اتوماسیون آسایار
های بررسی  تعداد ماموریت

 شده
 _ اتوماسیون آسایار

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   

میانگین زمان ماندگاری 

 آمبوالنس در بیمارستان

مجموع مدت زمان صرف شده از 

لحظه رسیدن به بیمارستان تا لحظه 

 حرکت از بیمارستان

 آسایاراتوماسیون 
های بررسی  تعداد ماموریت

 شده
 _ اتوماسیون آسایار

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 های پزشکی واحد مدیریت حوادث و فوریت

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

2     

زمان کلی یك  میانگین

 مأموریت پایگاه

مجموع مدت زمان رسیدن به 

پایگاه منهای زمان حرکت از 

 پایگاه(

 _ اتوماسیون آسایار تعداد مأموریتهای بررسی شده اتوماسیون آسایار
علوم پزشکی دانشگاه 

 اصفهان

2 

درصد امداد رسانی در 

 زمان استاندارد

تعداد مأموریتهای که زمان پاسخ 

کمتر از حد استاندارد داشته 

شهر -دقیقه08)کالن شهر کمتر از 

 دقیقه(01جاده -دقیقه2

 اتوماسیون آسایار
تعداد کل مأموریتهای بررسی 

 شده
 ×011 اتوماسیون آسایار

پزشکی دانشگاه علوم 

 اصفهان

2 

تعداد پایگاه اورژانس 

 005پیش بیمارستانی 

تعداد پایگاه پیش بیمارستانی 

 -هوایی-جاده ای -/ شهری 005

 موتوری

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9     

تعداد پایگاههای پیش 

 مصوب 005بیمارستانی 

تعداد پایگاههای پیش بیمارستانی 

 مصوب 005
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01     

تعداد پایگاههای اورژانس 

تأسیس شده در سال  005

 مربوطه

حاصل تفاضل تعداد پایگاه 

اورژانس در پایان دو سال متوالی/ 

 جاده ای -شهری 

 _ _ 0 دستی )اکسل(
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

00 

تعداد مرکز ارتباطات 

 اورژانس پیش بیمارستانی

تعداد مرکز ارتباطات اورژانس 

 پیش بیمارستانی )اتاق فرمان(
 _ _ 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  919

 

 های پزشکی واحد مدیریت حوادث و فوریت

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

08 

تعدادآمبوالنس اورژانس 

 پیش بیمارستانی

ها براساس نوع  تعدادآمبوالنس

-905-901آمبوالنس )اسپرینتر

 هایلوکس( تویوتا-تویوتاهایس

 _ _ 0 )اکسل(دستی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09 

تعداد پایگاه به ازاء یکصد 

 کیلومتر راه اصلی
 های اصلی طول راه دستی )اکسل( تعداد پایگاههای فعال

دریافت کیلومتر راه 

اصلی از سازمان 

راهداری استان 

 مربوطه

011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01 

استاندارد درصد پوشش 

های پزشکی در  فوریت

 طول راهها

 اکسل کیلومتر11طول راه اصلی /
تعداد پایگاه که راه اصلی را 

 دهند پوشش می
 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

05 
  



 CPRدرصد احیاء موفق )

های  موفق( در ماموریت

 اورژانس پیش بیمارستانی

موفق توسط  CPRتعداد موارد 

در یك دوره  005اورژانس 

 زمانی معین

 اتوماسیون آسایار

)موفق و  CPRتعداد کل 

 005ناموفق(، توسط اورژانس 

 در همان دوره زمانی

 ×011 اتوماسیون آسایار
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02 

های  تعداد ماموریت

 اورژانس پیش بیمارستانی

های اورژانس  تعداد ماموریت

بیمارستانی )به منظور بررسی  پیش

ها و اورژانس  عملکرد پایگاه

، تعداد موارد اعزام شده 005

های اورژانس پیش  پایگاه

بیمارستانی )موارد تصادفی و غیر 

 شود(. تصادفی( محاسبه می

 _ _ 0 اتوماسیون آسایار
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 های پزشکی واحد مدیریت حوادث و فوریت

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

02 

تعداد پروازهای انجام 

 هوائیشده توسط امداد 

تعداد پروازهای انجام شده توسط 

 امداد هوائی
 _ _ 0 اتوماسیون آسایار

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02     

درصد ماموریتهای 

اورژانس پیش بیمارستانی 

 )به تفکیك نوع بیماری(

تعداد ماموریتهای اورژانس پیش 

 بیمارستانی به تفکیك نوع بیماری
 اتوماسیون آسایار

ماموریتهای اورژانس تعداد کل 

 پیش بیمارستانی
 ×011 اتوماسیون آسایار

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09 

درصد رضایتمندی از 

خدمات اورژانس پیش 

 بیمارستانی

تعداد خدمت گیرندگان راضی از 

 خدمات اورژانس
 اتوماسیون آسایار

کل مددجویانی که به نظر 

 پاسخ داده اند 005سنجی 
 ×011 آسایاراتوماسیون 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81     

های عملیاتی  تعداد تماس

جهت امداد خواهی در 

 یك دوره زمانی معین

های گرفته  مجموع تعداد تماس

توسط  005شده با اورژانس 

های پاسخ  مددجو و تعداد بی سیم

های  داده شده و تعداد تماس

گرفته شده به مددجو در حین 

بر بالین مددجو  اعزام آمبوالنس

 شود را شامل می

 _ _ 0 اتوماسیون آسایار
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

80     

میانگین تعداد کل 

های واحد ارتباطات  تماس

 در ساعت

تعداد کل تماسهای ورودی و 

خروجی واحد ارتباطات و 

فرماندهی عملیات در یك بازه 

 زمانی معین

 اتوماسیون آسایار
همان بازه های  تعداد ساعت 

 زمانی
 _ دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  919

 

 های پزشکی واحد مدیریت حوادث و فوریت

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

88     

های  میانگین تعداد تماس

ورودی واحد ارتباطات 

 در ساعت

های ورودی  تعداد کل تماس

واحد ارتباطات و فرماندهی 

 عملیات در یك بازه زمانی معین

 اتوماسیون آسایار
های همان بازه  تعداد ساعت 

 زمانی
 _ دستی

پزشکی  دانشگاه علوم

 اصفهان

 

 اداره پرستاری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0   

درصد رضایت مندی 

بیماران از خدمات 

 پرستاری

مجموع نمره مکتسبه حاصل از تکمیل کل چك 

 های رضایت بیماران از خدمات پرستاری لیست

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

نمره کل هر چك 

لیست* تعداد چك 

های مربوطه  لیست

 تکمیل شده

اکسل )طراحی شده 

توسط معاونت 

 ارت(پرستاری وز

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8   

درصد اثربخشی 

آموزش پرستار به 

 بیمار

مجموع نمره مکتسبه حاصل از تکمیل کل چك 

 های آموزش پرستار به بیمار لیست

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

نمره کل هر چك 

لیست* تعداد چك 

های مربوطه  لیست

 تکمیل شده

)طراحی شده اکسل 

توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره پرستاری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

9 

درصد نیروهای کادر 

 پرستاری زن

تعداد کل کادر پرستاری )پرستار، اتاق عمل، 

هوشبری در کلیه مقاطع تحصیلی کاردانی، 

کارشناسی و باالتر و پرسنل غیر دانشگاهی 

 بهیار،کمك پرستار/ کمك بهیار( زن

 اکسل 

)طراحی شده توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

تعدادکل نیروهای 

 پرستاری

اکسل )طراحی شده 

توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 

درصد نیروهای کادر 

 پرستاری مرد 

تعداد کل کادر پرستاری )پرستار، اتاق عمل، 

کاردانی، هوشبری در کلیه مقاطع تحصیلی 

کارشناسی و باالتر و پرسنل غیر دانشگاهی 

 بهیار،کمك پرستار/کمك بهیار( مرد

 اکسل 

)طراحی شده توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

تعدادکل نیروهای 

 پرستاری

اکسل )طراحی شده 

توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5   

درصد پرستاران 

آموزش دیده 

تخصصی در بخش به 

کل پرستاران شاغل 

در همان بخش 

 تخصصی

تعداد پرستاران آموزش دیده تخصصی )حداقل 

ساعت  51امتیاز آموزش مداوم یا  85سالیانه 

آموزش تخصصی ضمن خدمت مربوط به بخش 

 محل خدمتش(در بخش

 اکسل 

)طراحی شده توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

کل پرستاران شاغل در 

 خصصیهمان بخش ت

اکسل )طراحی شده 

توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

نسبت کادر پرستاری 

 به تخت فعال

تعداد کل کادر پرستاری )پرستار، اتاق عمل، 

هوشبری در کلیه مقاطع تحصیلی کاردانی، 

کارشناسی و باالتر و پرسنل غیر دانشگاهی 

 بهیار(بهیار،کمك پرستار/کمك 

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

 کل تخت فعال
 آواب سامانه

(http://avab.be
hdasht.gov.ir)  

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 درمانمعاونت  911

 

 اداره پرستاری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

2 

نسبت پرستار به تخت 

 فعال

تعداد کل پرستاران)کاردان، کارشناس و 

 باالترپرستاری( 

 اکسل 

)طراحی شده توسط معاونت 

 وزارت(پرستاری 

 کل تخت فعال
 آواب سامانه

(http://avab.be
hdasht.gov.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

نسبت کادر پرستاری 

 به تخت موجود

تعداد کل کادر پرستاری شامل پرستار)کاردان،  

کارشناس و باالترپرستاری(، کاردان/کارشناس 

اتاق عمل و هوشبری،بهیار، کمك پرستار/کمك 

بهیار شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی با هر نوع 

 رابطه استخدامی تمام وقت در آخر سال

 اکسل 

)طراحی شده توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

های  ل تختتعداد ک

های فعال و  موجود)تخت

ستاره دار( بیمارستانهای 

وابسته به آن دانشگاه در 

 آخر سال

 آواب سامانه

(http://avab.be
hdasht.gov.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

نسبت پرستار به تخت 

 موجود

تعداد کل پرستاران)کاردان، کارشناس و 

بیمارستانهای دانشگاهی باالترپرستاری( شاغل در 

 با هر نوع رابطه استخدامی تمام وقت در آخر سال

 اکسل 

)طراحی شده توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

های موجود  تعداد تخت

های فعال و ستاره  )تخت

دار( بیمارستانهای وابسته 

به آن دانشگاه در آخر 

 سال

 آواب سامانه

(http://avab.be
hdasht.gov.ir) 

_ 
علوم دانشگاه 

 پزشکی اصفهان



 916 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره پرستاری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

01   

نسبت پرستار به تخت 

 CCUهای  در بخش

تعداد کل پرستاران)کاردان، کارشناس و 

 CCUباالترپرستاری( شاغل در بخش 

بیمارستانهای دانشگاهی با هر نوع رابطه استخدامی 

 تمام وقت در آخر سال

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

های  تعداد کل تخت

موجود در انواع 

 CCUهای  بخش

بیمارستانهای وابسته به 

 آن دانشگاه در آخر سال

 آواب سامانه

(http://avab.be
hdasht.gov.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

00   

نسبت پرستار به تخت 

 دیالیز

تعداد کل پرستاران)کاردان، کارشناس و 

بخش دیالیز باالترپرستاری( شاغل در 

بیمارستانهای دانشگاهی با هر نوع رابطه استخدامی 

 تمام وقت در آخر سال

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

های  تعداد کل تخت

دیالیز بیمارستانهای 

وابسته به آن دانشگاه در 

 آخر سال

 آواب سامانه

(http://avab.be
hdasht.gov.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 

08   

نسبت پرستار به تخت 

در  ICUهای  در بخش

بیمارستانهای 

 دانشگاهی 

تعداد کل پرستاران)کاردان، کارشناس و 

های آی سی  باالترپرستاری( شاغل در انواع بخش

و...(  ICU،NICU ،BICU ،PICUیو ) 

بیمارستانهای دانشگاهی با هر نوع رابطه استخدامی 

 تمام وقت در آخر سال

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

های  تعداد کل تخت

موجود در انواع 

 ICUهای  بخش

بیمارستانهای وابسته به 

 آن دانشگاه در آخر سال

 آواب سامانه

(http://avab.be
hdasht.gov.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09   

نسبت تعداد پرستار 

شاغل در اورژانس 

به کل  بیمارستان

مراجعین به اورژانس 

 بیمارستانی در هر ماه

تعداد کل پرستاران )کاردان، کارشناس و 

های  باالترپرستاری( شاغل در واحد/بخش

 اورژانس در یك ماه معین

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

تعداد کل مراجعین به 

واحد/بخش اورژانس 

اعم از بخش اصلی، 

و ... در تریاژ، تحت نظر 

 طی همان ماه

 آواب سامانه

(http://avab.be
hdasht.gov.ir) 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 درمانمعاونت  917

 

 اداره پرستاری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

01   

درصد موارد سقوط 

بیماران به کل بیماران 

در معرض خطر 

 سقوط

 تعداد موارد سقوط بیماران

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

تعداد بیماران در معرض 

 خطر سقوط

اکسل )طراحی شده 

توسط معاونت 

 پرستاری وزارت(

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

05   

درصد بروز زخم 

بستر در بیماران، پس 

از بستری به کل 

 بیماران پذیرش شده

 تعداد موارد زخم بستر در بیماران پس از بستری

 اکسل

)طراحی شده توسط معاونت  

 پرستاری وزارت(

پذیرش تعدادکل بیماران 

 شده

(http://avab.b
ehdasht.gov.ir

  آواب سامانه(
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02   

میزان شیوع تولد 

نوزادان با وزن حین 

 8511تولد کمتر از 

 گرم در سال

تعداد نوزادان متولد شده با وزن حین تولد کمتر از 

 گرم در سال   8511

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل موالید زنده در 

 همان سال
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02   

میزان شیوع تولد 

نوزادان با سن بارداری 

هفته در  92کمتر از 

 سال 

تعداد نوزادان متولد شده با سن بارداری کمتر ار 

 هفته در سال  92

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

تعداد کل موالید زنده در 

 همان سال
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02 

میزان بروز ناهنجاری 

 مادرزادی در سال 

تعداد نوزادان متولد شده با ناهنجاری مادرزادی 

 در سال 

 سامانه ایمان

(www.iman.health.gov.ir) 

زنده در تعداد کل موالید 

 همان سال
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

  



 918 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 MCMCواحد 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0 

تعداد موارد اعزام شده به سایر مراکز در 

کل و به تفکیك بیمارستان در یك 

 دوره زمانی معین

تعداد موارد اعزام شده به 

سایر مراکز در کل و به 

تفکیك بیمارستان در یك 

 دوره زمانی معین

 MCMCسامانه 
 (http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 

های انصرافی و لغو شده در  تعداد اعزام

کل و به تفکیك بیمارستان در یك 

 دوره زمانی معین

های انصرافی و  تعداد اعزام

لغو شده در کل و به 

تفکیك بیمارستان در یك 

 دوره زمانی معین

 MCMCسامانه 
 (http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

علوم دانشگاه 

پزشکی 

 اصفهان

9 درصد پذیرش موفق بین بیمارستانی 
های موفق بین  تعداد پذیرش

 بیمارستانی

 MCMCسامانه 
 (http://mcmc.sums.ac.ir) 

تعداد کل 

های بین  اعزام

 بیمارستانی

 MCMCسامانه 

(http://mcmc.sums.ac.ir) 
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1 

تعداد موارد مداخالت کارشناسان واحد 

MCMC  با استفاده از مانیتورینگ

 MCMCهای واحد دوربین

تعداد موارد مداخالت 

 MCMCکارشناسان واحد 

با استفاده از مانیتورینگ 

 MCMCهای واحد دوربین

 MCMCسامانه 
 (http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5 

موارد مغایرت آنکالی با برنامه تعداد 

 اعالم شده قبلی

تعداد موارد مغایرت آنکالی 

 با برنامه اعالم شده قبلی

 MCMCسامانه 
 (http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  911

 

 MCMCواحد 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

2 

های  درصد بیماران در صف انتظار تخت

CCU به تفکیك بیمارستان 

تعداد بیماران در صف انتظار 

  CCUهای  تخت

 MCMCسامانه 
 (http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیمارانی که 

درخواست 

 CCUهای  تخت

ها شده  برای آن

 است

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

های  درصد بیماران در صف انتظار تخت

ICU ویژه به تفکیك بیمارستان 

تعداد بیماران در صف انتظار 

  ICUهای  تخت

 MCMCسامانه 
 (http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیمارانی که 

درخواست 

 ICUهای  تخت

ها شده  برای آن

 است

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

های  درصد بیماران در صف انتظار تخت

NICU به تفکیك بیمارستان 

تعداد بیماران در صف انتظار 

 NICUهای  تخت

 MCMCسامانه 
 (http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیمارانی که 

درخواست 

 NICUهای  تخت

ها شده  برای آن

 است

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

میانگین زمان انتظار بیماران جهت 

تفکیك  CCUدریافت خدمات تخت 

 بیمارستان

جمع کل زمان انتظار بیماران 

جهت دریافت خدمات 

CCU 

سامانه 

MCMC(http://mcmc.su
ms.ac.ir) 

کل بیمارانی که 

درخواست 

های ویژه  تخت

CCU ها  برای آن

 شده است

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 MCMCواحد 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

01 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 ICUهای  سرویس تخت

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 ICUهای  تخت

سامانه 

MCMC(http://mcmc.su

ms.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 CCUهای  سرویس تخت

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 CCUهای  تخت

سامانه 

MCMC(http://mcmc.su
ms.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 NICUهای  سرویس تخت

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 NICUهای  تخت

سامانه 

MCMC(http://mcmc.su
ms.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 ICUهای  سرویس تخت

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 ICUهای  تخت

سامانه 

MCMC(http://mcmc.su
ms.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 سرویس آنژیوگرافی

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 آنژیوگرافی

سامانه 

MCMC(http://mcmc.su

ms.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 سرویس آندوسکوپی

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 آندوسکوپی

سامانه 

MCMC(http://mcmc.su

ms.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  919

 

 MCMCواحد 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

02 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 سرویس کلنوسکوپی

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 کلنوسکوپی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 دستگاه پیس میکر

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 دستگاه پیس میکر

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 سرویس برونکوسکوپی

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 برونکوسکوپی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 سرویس دیالیز

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 دیالیز

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 ERCPسرویس 

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

ERCP 

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

80 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 سرویس پیوند اعضاء

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

 پیوند اعضاء

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 MCMCواحد 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

88 

درصد اعزام بیماران به دلیل نبود 

 TEEسرویس 

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود سرویس 

TEE 

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89 

درصد اعزام بیماران به دلیل نداشتن 

 پزشك متخصص

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نداشتن 

 پزشك متخصص

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

علوم دانشگاه 

پزشکی 

 اصفهان

81 

درصد اعزام بیماران به دلیل نداشتن 

 بخش یا سرویس مربوطه

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نداشتن بخش 

 یا سرویس مربوطه

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 اصفهان

85 

درصد اعزام بیماران به دلیل نداشتن 

 تجهیزات و امکانات

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نداشتن 

 تجهیزات و امکانات

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

علوم دانشگاه 

پزشکی 

 اصفهان

82 

درصد اعزام بیماران به دلیل نداشتن 

 تخت خالی

تعداد بیماران اعزامی به سایر 

مراکز به دلیل نبود نداشتن 

 تخت خالی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

کل بیماران 

 اعزامی

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82 

تعداد کل بیماران منتقل شده از 

در کل و به تفکیك  ICUاورژانس به 

 بیمارستان

تعداد کل بیماران منتقل شده 

در کل  ICUاز اورژانس به 

 و به تفکیك بیمارستان

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  919

 

 MCMCواحد 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

82 

تعداد کل بیماران منتقل شده از 

در کل و به تفکیك  CCUاورژانس به 

 بیمارستان

تعداد کل بیماران منتقل شده 

در کل CCUاز اورژانس به 

 و به تفکیك بیمارستان

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89 

تعداد کل بیماران منتقل شده از 

ها )به جز  اورژانس به سایر بخش

های ویژه( در کل و به تفکیك  بخش

 بیمارستان 

تعداد کل بیماران منتقل شده 

ها  از اورژانس به سایر بخش

های ویژه(در  )به جز بخش

 کل و به تفکیك بیمارستان 

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

علوم دانشگاه 

پزشکی 

 اصفهان

91 

تعداد موارد قلبی مراجعه کننده به 

 اورژانس در کل و به تفکیك بیمارستان 

تعداد موارد قلبی مراجعه 

کننده به اورژانس در کل و 

 به تفکیك بیمارستان 

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

90 

تنفسی مراجعه کننده به  تعداد موارد

 اورژانس

تعداد موارد تنفسی مراجعه 

 کننده به اورژانس

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

98 

تعداد مواردگوارشی مراجعه کننده به 

 اورژانس در کل و به تفکیك بیمارستان 

تعداد مواردگوارشی مراجعه 

کننده به اورژانس در کل و 

 به تفکیك بیمارستان 

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 MCMCواحد 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

99 

تعداد موارد سکته مغزی مراجعه کننده 

به اورژانس در کل و به تفکیك 

 بیمارستان 

تعداد موارد سکته مغزی 

مراجعه کننده به اورژانس 

در کل و به تفکیك 

 بیمارستان 

 MCMCسامانه 
(http://mcmc.sums.ac.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

  



 درمانمعاونت  911

 

 واحد تغذیه بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

9 

نسبت تخت بستری فعال به 

کارشناس تغذیه )به تفکیك 

کل، نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 خصوصی و سایر نهادها(

تعداد تخت بستری فعال در 

 دوره زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdas
ht.gov.ir)  

تعداد کارشناس تغذیه )در 

مدیریت خدمات غذایی و 

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی( 

 در دوره زمانی معین

 _ دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

۲ 

های واجد  درصد بیمارستان

سرپایی فعال تغذیه کلینیك 

)به تفکیك نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 خصوصی و سایر نهادها(

های واجد  تعداد بیمارستان 

کلینیك سرپایی فعال تغذیه 

 در دوره زمانی معین 

 دستی )اکسل(
ها در دوره  تعداد کل بیمارستان

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

ها با  درصد بیمارستان 

مشارکت کارشناسان تغذیه 

در عقد قرار دادهای 

واگذاری خدمات غذایی 

)به تفکیك نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 خصوصی و سایر نهادها(

ها با  تعداد بیمارستان

مشارکت کارشناسان تغذیه 

در عقد قرار دادهای 

خدمات غذایی در  واگذاری

 دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(

ها دارای  تعداد کل بیمارستان

قرار دادهای واگذاری خدمات 

غذایی به پیمانکار غذایی در 

 دوره زمانی معین

 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 916 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد تغذیه بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

4 

درصد وجود منوی غذایی 

ها )به  متنوع در بیمارستان

وابستگی به تفکیك نوع 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 خصوصی و سایر نهادها(

های داری  تعداد بیمارستان

منوی غذایی متنوع )شامل 

حداقل دو انتخاب در هر 

وعده بدون تکرار در همان 

 روز( در دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(
ها در دوره  تعداد کل بیمارستان

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5 

درصد مراقبت تغذیه ای 

و icuبیماران بستری در 

picu  به تفکیك نوع(

وابستگی به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و سایر 

 نهادها(

تعداد پرونده بیماران غیر 

NPO  واجد فرم ارزیابی

تخصصی تکمیل شده در 

icu وpicu  در دوره زمانی

 معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل پرونده بیماران غیر 

NPO  درicu  وpicu  در دوره

 زمانی معین

 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

6 

درصد پوشش مراقبت تغذیه 

ای بیماران بستری در 

های کلیه، دیالیز و  بخش

 پیوند

تعداد پرونده بیماران واجد 

ارزیابی تخصصی فرم 

های  تکمیل شده در بخش

کلیه، دیالیز و پیوند در دوره 

 زمانی معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل پرونده بیماران در 

های کلیه، دیالیز و پیوند  بخش

 در دوره زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  917

 

 واحد تغذیه بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

3 

مراقبت تغذیه درصد پوشش 

ای بیماران بستری در 

های سوختگی )به  بخش

تفکیك نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 خصوصی و سایر نهادها(

تعداد پرونده بیماران واجد 

فرم ارزیابی تخصصی 

های  تکمیل شده در بخش

سوختگی در دوره زمانی 

 معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل پرونده بیماران در 

گی در دوره های سوخت بخش

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir)   

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 

درصد پوشش استفاده از 

گاواژ تجاری برای بیماران 

)به تفکیك  icuبستری در 

نوع وابستگی به دانشگاه 

علوم پزشکی، خصوصی و 

 سایر نهادها(

که icuتعداد بیماران 

فرموالی تجاری آماده 

)محلول یا پودر( برایشان 

استفاده شده در دوره زمانی 

 معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل بیمارانی که گاواژ 

برایشان تجویز شده در دوره 

 زمانی معین

 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1 

درصد پوشش ورود 

اطالعات رژیم غذایی 

بیمارستان  HISبیماران در 

)به تفکیك نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 خصوصی و سایر نهادها(

هایی که  تعداد بیمارستان

اطالعات رژیم غذایی 

بیماران و مطابقت آن با 

 HISغذای سرو شده را در 

 کنند وارد می

 دستی )اکسل(
ها در دوره  تعداد کل بیمارستان

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 918 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد تغذیه بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

9۰ 

ها با توزیع  درصد بیمارستان

حداقل دو نوبت میان وعده 

های آسیب پذیر  برای گروه

)کودکان ، زنان باردار و 

بیماران مبتال به دیابت( )به 

تفکیك نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 نهادها(خصوصی و سایر 

هایی که  تعداد بیمارستان

حداقل دو نوبت میان وعده 

برای کودکان ، زنان باردار 

و بیماران مبتال به دیابت 

 کنند توزیع می

 دستی )اکسل(
ها در دوره  تعداد کل بیمارستان

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

99 

های دارای  درصد بیمارستان

آشپزخانه فعال )به تفکیك 

نوع وابستگی به دانشگاه 

علوم پزشکی، خصوصی و 

 سایر نهادها(

هایی که  تعداد بیمارستان

تامین غذای بیماران بطور 

کامل در آشپزخانه داخل 

شود در  بیمارستان انجام می

 دوره زمانی معین

 دستی )اکسل(
وره ها در د تعداد کل بیمارستان

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  911

 

 واحد تغذیه بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

9۲ 

درصد استفاده از ظروف 

قابل شستشو در توزیع غذای 

بیماران بستری غیرعفونی و 

غیرایزوله )به تفکیك نوع 

وابستگی به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و سایر 

 نهادها(

هایی که  بیمارستانتعداد 

غذای بیماران غیر عفونی و 

غیر ایزوله را در ظروف قابل 

شستشو )چینی، آرکوپال یا 

کنند در دوره  بلور( سرو می

 زمانی معین

 دستی )اکسل(

ها )به جز  تعداد کل بیمارستان

بیمارستانهای تخصصی 

روانپزشکی( در دوره زمانی 

 معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

99 

درصد استفاده از ترولی 

گرمخانه دار در کلیه 

های بیمارستان )به  بخش

تفکیك نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 خصوصی و سایر نهادها(

ها  های بیمارستان تعداد بخش

که برای حمل و توزیع 

غذای بیماران از ترولی 

گرمخانه دار استفاده 

کنند در دوره زمانی  می

 معین 

 دستی )اکسل(
های  تعداد کل بخش

 ها در دوره زمانی معین بیمارستان

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

94 

درصد استفاده از تجهیزات 

پخت صنعتی در آشپزخانه 

بیمارستان )به تفکیك نوع 

وابستگی به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و سایر 

 نهادها(

هایی که  تعداد بیمارستان

دارای تجهیزات صنعتی 

پخت )چلو پز، کباب پز، 

خورشت پز( هستند در دوره 

 زمانی معین

 دستی )اکسل(

های دارای  بیمارستانتعداد کل 

آشپزخانه فعال در دوره زمانی 

 معین

 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 961 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد تغذیه بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

95 

امتیاز اعتبار بخشی بخش 

تغذیه به تفکیك هر 

بیمارستان )به تفکیك نوع 

وابستگی به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و سایر 

 نهادها(

امتیاز اعتبار بخشی بخش 

بیمارستان در دوره تغذیه 

 زمانی معین

 _ دستی )اکسل( 0 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

96 

درصد بیماران ترخیص شده 

ماه گذشته که مشاوره  2طی 

تغذیه شده و رژیم و برنامه 

غذایی دریافت نموده اند )به 

تفکیك نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 خصوصی و سایر نهادها(

تعداد بیماران ترخیص شده 

ماه اخیر که رژیم  2طی 

غذایی بطور مکتوب در فرم 

ارزیابی تخصصی آنها درج 

شده است در دوره زمانی 

 معین

 دستی )اکسل(

تعداد کل بیماران ترخیص شده 

ماه اخیر در دوره زمانی  2در 

 معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdash
t.gov.ir) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

93 

درصد رضایتمندی بیماران از 

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی 

در بیمارستان )به تفکیك 

نوع وابستگی به دانشگاه 

علوم پزشکی، خصوصی و 

 سایر نهادها(

های  مجموع تعداد پاسخ

رضایت بیماران )خوب و 

بلی( از مجموع سواالت 

رضایت مندی از مشاوره 

 زمانی معینتغذیه در دوره 

 دستی )اکسل(

کل تعداد سواالت پرسشنامه 

سنجش رضایتمندی از مشاوره 

 تغذیه در دوره زمانی معین

 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  969

 

 واحد تغذیه بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

98 

درصد رضایتمندی بیماران 

ازخدمات غذایی بیمارستان 

)به تفکیك نوع وابستگی به 

دانشگاه علوم پزشکی، 

 نهادها(خصوصی و سایر 

های  مجموع تعداد پاسخ

رضایت بیماران)خوب و 

بلی( از مجموع سواالت 

رضایتمندی از مدیریت 

خدمات غذایی در دوره 

 زمانی معین

 دستی )اکسل(

کل تعداد سواالت پرسشنامه 

سنجش رضایتمندی از خدمات 

 غذایی در دوره زمانی معین

 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 961 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد کنترل عفونت بیمارستانی و ایمنی بیمار

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0 

تعداد خطاهای 

تهدیدکننده حیات 

بیماران با استناد به 

 neverدستورالعمل 

event  در هر

بیمارستان/ کل 

های وابسته  بیمارستان

 به دانشگاه

تعداد خطاهای 

تهدیدکننده حیات 

بیماران با استناد به 

 neverدستورالعمل 

event  در هر

بیمارستان/ کل 

های وابسته  بیمارستان

 به دانشگاه

 سامانه گزارش دهی خطا 

(http://ta.mui.ac.ir/samaneh) 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 

درصد خطاهای 

تهدیدکننده حیات 

بیماران با استناد به 

 neverدستورالعمل

event  در هر

 بیمارستان )ماهیانه(

تعداد خطاهای  

never event  هر

 بیمارستان

سامانه گزارش دهی خطا 

(http://ta.mui.ac.ir/samaneh) 

تعداد کل 

 neverخطاهای

event استان 

سامانه گزارش دهی خطا 

(http://ta.mui.ac.ir/samaneh) 
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

 2تعداد موارد مصرف 

قلم آنتی بیوتیك طبق 

دستورالعمل استوارد 

 شیب در هر بیمارستان

تعداد موارد مصرف 

قلم آنتی بیوتیك  2

طبق دستورالعمل 

استوارد شیب در هر 

 بیمارستان

 HIS  0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  969

 

 واحد کنترل عفونت بیمارستانی و ایمنی بیمار

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

1 

های  تعداد مشاوره

 2عفونی جهت تایید 

قلم آنتی بیوتیك 

)طبق دستورالعمل 

 استوارد شیب(

های  مشاورهتعداد 

 2عفونی جهت تایید 

قلم آنتی بیوتیك 

)طبق دستورالعمل 

 استوارد شیب(

 HIS  0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5 

درصد تایید 

 2های عفونی  مشاوره

قلم آنتی بیوتیك 

)طبق دستورالعمل 

 استوارد شیب(

های  تعداد مشاوره

 2عفونی تایید شده 

قلم آنتی بیوتیك 

دستورالعمل )طبق 

 استوارد شیب(

 HIS  

های عفونی  کل مشاوره

قلم آنتی بیوتیك  2

)طبق دستورالعمل 

 استوارد شیب(

 HIS  011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

درصد انطباق عملکرد 

تیم استوارد شیب 

آنتی بیوتیکی در 

 بیمارستان

هایی  تعداد مشاوره

قلم آنتی  2که 

بیوتیك را طبق 

دستورالعمل استوارد 

 شیب تایید نموده اند

 HIS  

تعداد کل موارد مصرف 

قلم آنتی بیوتیك طبق  2

دستورالعمل استوارد 

 شیب

 HIS  011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

درصد تبعیت از 

بهداشت دست در 

مراکز به تفکیك 

 بخش و رسته شغلی

تعداد اقدام به 

 بهداشت دست
 ×011 دستی )اکسل( تعداد موقعیتها دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 961 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد کنترل عفونت بیمارستانی و ایمنی بیمار

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

2 

درصد اشغال تخت 

های ایزوله عفونی  اتاق

های  )با حداقل

استانداردهای تعریف 

 شده( بیمارستان

تخت روز اشغالی 

های  های اتاق تخت

ایزوله عفونی )با 

حداقلهای 

استانداردهای 

 تعریف شده( 

 دستی )اکسل(

تخت روز کل 

های ایزوله عفونی  تخت

)با حداقلهای 

استانداردهای تعریف 

 شده( 

 ×011 دستی )اکسل(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

های  درصد مقاومت

میکروبی بیماران 

 بستری در بیمارستان 

تعداد بیماران بستری  

دارای مقاومتهای 

میکروبی در 

بیمارستان در یك 

 دوره زمانی مشخص 

 HIS  

کل بیماران بستری 

بیمارستان در همان 

 دوره زمانی

 HIS  011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01 

درصد مواجهات  

شغلی در هر رسته 

 شغلی

تعداد موارد مواجهه 

شغلی در هر رسته 

 شغلی 

 دستی )اکسل(

تعداد کل پرسنل کادر 

درمانی در تمام 

 های شغلی رسته

 طراح پردازان آذرخش

 hrm.mui.ac.ir 
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00 

درصد عفونت 

 بیمارستانی

تعداد موارد عفونت 

 بیمارستانی
 معاونت بهداشتی

تعداد کل بستری 

 شدگان بیمارستانی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir) 
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

  



 درمانمعاونت  961

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0 

تعداد بیمارستان )به 

وابستگی تفکیك نوع 

به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و 

 سایر نهادها(

تعداد بیمارستان )به تفکیك 

نوع وابستگی به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و سایر 

 نهادها(

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 

تعداد تخت ثابت )به 

تفکیك نوع وابستگی 

دانشگاه علوم  به

پزشکی، خصوصی و 

 سایر نهادها(

 تعداد تخت ثابت
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

تعداد تخت ستاره دار 

به تفکیك نوع تخت 

)دیالیز، شیمی 

درمانی، ریکاوری، و 

..( )به تفکیك نوع 

وابستگی به دانشگاه 

پزشکی، علوم 

خصوصی و سایر 

 نهادها(

تعداد تخت ستاره دار به 

تفکیك نوع تخت )دیالیز، 

 شیمی درمانی، ریکاوری، و ..(

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 966 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

1   

متوسط تحت فعال 

)به تفکیك نوع 

وابستگی به دانشگاه 

علوم پزشکی، 

سایر خصوصی و 

 نهادها(

های فعال  مجموع تعداد تخت

موجود در یك دوره زمانی 

 معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

تعداد روزهای آن 

 دوره زمانی معین

(http://avab.behdasht.gov.ir

 _  آواب سامانه(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5     تعداد بستری شدگان 

در یك تعداد بیمارانی که 

دوره زمانی معین به عنوان بیمار 

به صورت انتقالی از بیمارستان 

و یا مراجعه مستقیم از مطب یا 

درمانگاه در بیمارستان پذیرفته 

ها خدمات  شده اند و برای آن

پرستاری و پزشکی مستمر، 

غذا، اتاق و تخت در نظر 

 گرفته شده است.

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  967

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

2     

تعداد بیمار مرخص 

 شده

تعداد بیمارانی که در یك 

دوره زمانی معین پس از 

پذیرش در بیمارستان و 

گذراندن دوره مراقبت بیماری، 

به صورت انتقال به بیمارستان 

دیگر یا ترخیص با دستور 

پزشك و یا با میل شخصی از 

 شوند. بیمارستان خارج می

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

تعداد پزشك ویزیت 

کننده بیماران در 

 درمانگاه بیمارستان

مجموع تعداد پزشکانی که در 

هر درمانگاه، بیماران را مورد 

 دهند. معاینه و درمان قرار می

 آواب سامانه)

(http://avab.behdasht.g
ov.ir)  

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2   

تعداد ویزیت بیماران 

ها به  در درمانگاه

های  تفکیك بخش

دانشگاهی و غیر 

 دانشگاهی

تعداد ویزیت تخصصی انجام 

ها به تفکیك  شده در درمانگاه

های دانشگاهی و غیر  بخش

 دانشگاهی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 968 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

9   

تعداد مراجعین 

سرپائی به 

های  درمانگاه

 بیمارستان

تعداد بیمار مراجعه کننده به 

درمانگاه جهت ویزیت توسط 

 پزشك عمومی و یا متخصص

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01     تخت روز کل 

میانگین تخت فعال در یك 

دوره زمانی معین* تعداد 

 روزهای همان دوره زمانی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir)  

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00     تخت روز اشغالی 

هایی که در یك  مجموع تخت

دوره زمانی مشخص اشغال 

 استبوده 

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08 درصد اشغال تخت 
تخت روز اشغالی کل 

 بیمارستان در دوره زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

تخت روز کل در 

همان دوره زمانی 

 معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09     

میانگین مدت اقامت 

 بیمار 

تخت روز اشغالی کل  

 بیمارستان در دوره زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

تعداد کل ترخیص 

شدگان )زنده و فوت 

شده(در همان دوره 

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  961

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

01     

میانگین مدت اقامت 

بیمار )روانی / 

 غیرروانی(

تخت روز اشغالی کل  

بیمارستان)روانی / 

 غیرروانی(در دوره زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

تعداد کل ترخیص 

شدگان )زنده و فوت 

شده(در همان دوره 

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05   چرخش تخت 

کل ترخیص شدگان )زنده و 

فوت شده( در یك دوره زمانی 

 معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

های  میانگین تخت

فعال در همان دوره 

 معینزمانی 

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02   فاصله چرخش تخت 

تخت  -)تخت روز کل 

روزاشغالی(در یك دوره 

 زمانی معین 

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

تعداد کل ترخیص 

شدگان )زنده و فوت 

شده( در همان دوره 

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02 

میزان مرگ و میر 

 خالص

تعداد کل مرگ ومیر 

ساعت در  81بیمارستان بعد از 

 یك دوره زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

مجموع مرخص 

ها بعد  شدگان و فوتی

همان ساعت در  81از 

 دوره زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 971 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

02   

میزان مرگ و میر 

ناخالص)در کل و به 

تفکیك بیماران 

ترومائی و غیرترومائی 

های  و بخش

بیمارستانی )عادی و 

 ویژه((

کل فوت شدگان در یك دوره 

 زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

کل مرخص شدگان و 

فوت شدگان در همان 

 دوره زمانی معین

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09   

تعداد مراجعین 

سرپایی به خدمات 

 پاراکلینیك

تعداد بیمار مراجعه کننده به 

خدمات پاراکلینیك جهت 

دریافت خدمات تشخیصی و 

 درمانی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81     

تعداد مراجعین به 

خدمات سرپایی 

 پیراپزشکی

تعداد بیمار مراجعه کننده به 

خدمات سرپائی پیراپزشکی 

 ها فعال در بیمارستان

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

80 

های  متوسط تخت

 های ویژه فعال بخش

میانگین تختهای فعال 

 های ویژه بخش

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  979

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

88 تعداد تختCCU تعداد تختCCU 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89 تعداد تخت سوختگی تعداد تخت سوختگی 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81 تعداد تختICU تعداد تختICU 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

85  تعداد تختNICU  تعداد تختNICU 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82  تعداد تختPICU  تعداد تختPICU 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 971 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

82  تعداد تختBICU  تعداد تختBICU 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82  تعداد اعمال جراحی عادی تعداد اعمال جراحی 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89     تعداد اعمال سرپائی تعداد اعمال سرپائی 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

91   

های ستاره  تعداد تخت

 دار
 های ستاره دار تعداد تخت

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

90   

های  تعداد تخت

 موجود

های فعال + تعداد  تعداد تخت

 تخت ستاره دار

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  979

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

98 

 0111بار بستری در 

نفرجمعیت)بیمارپذیر

 ی(

تعداد موارد بستری شده در 

 یك سال

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

99     

بیمارپذیری به ازای 

 هر تخت 

تعداد بستری شدگان در یك 

 دوره زمانی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

میانگین تعداد تخت 

فعال در همان دوره 

 زمانی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

91   

نسبت تخت فعال به 

تخت مصوب )دولتی 

 / غیر دولتی(

 متوسط تخت فعال
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

 تعداد تخت مصوب
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

95 

نسبت تخت مصوب 

 به جمعیت
 های مصوب تعداد تخت

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 _ سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

92   

نسبت تخت بستری 

 0111بیمارستان به 

 نفر جمعیت

ها  تعداد تخت فعال بیمارستان

 در یك منطقه مشخص

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 971 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

92 

نسبت تخت ویژه به 

 جمعیت
 متوسط تخت فعال ویژه

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

92 

نسبت تخت سوختگی 

 به جمعیت
 متوسط تخت فعال سوختگی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

99 

به  CCUنسبت تخت 

 جمعیت
 CCUمتوسط تخت فعال 

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

11 

نسبت تخت روان 

 پزشکی به جمعیت
 متوسط تخت فعال روانی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

10 

نسبت جمعیت به 

 CCUتخت 

کل جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 سامانه سیب

های  متوسط تخت

در یك  CCUویژه

 سال مشخص

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  971

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

18 

نسبت جمعیت به 

 ICUتخت 

کل جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 سامانه سیب

های  متوسط تخت

در یك  ICUویژه

 سال مشخص

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

19 

نسبت جمعیت به 

های ویژه  تخت

 PICUکودکان

جمعیت تحت پوشش  کل

 دانشگاه
 سامانه سیب

های  متوسط تخت

در یك  PICUویژه

 سال مشخص

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

11 

نسبت جمعیت به 

های ویژه  تخت

 NICUنوزادان

کل جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 سامانه سیب

های  تختمتوسط 

در یك  NICUویژه

 سال مشخص

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

15 

نسبت جمعیت به 

 تخت روانپزشکی

کل جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 سامانه سیب

های  متوسط تخت

روانپزشکی در یك 

 سال مشخص

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

0111× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

12   

های دایر  نسبت تخت

غیر دولتی به تختهای 

 دولتی

 های دایر غیر دولتی تعداد تخت
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

های  تعداد تخت

 دایردولتی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 976 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

12   

درصد مدیران 

آموزش دیده 

های آموزشی  دوره

مدیریت در 

 بیمارستانهای دولتی

تعداد مدیران آموزش دیده 

های آموزشی مدیریت در  دوره

 بیمارستانهای دولتی

سامانه مدیریت توسعه سازمان و 

 منابع انسانی

(http://pti.mui.ac.ir) 

تعدادکل مدیران در 

 بیمارستانهای دولتی

 طراح پردازان آذرخش

 hrm.mui.ac.ir 
011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

12 

سرانه نیروی انسانی 

 به تخت فعال 

کل نیروهای انسانی که در هر 

پست و با هر نوع رابطه 

استخدامی در آخر سال در 

های دانشگاهی  بیمارستان

 مشغول به کار بودند

 آذرخشطراح پردازان 

 hrm.mui.ac.ir 

های  میانگین تخت

های  فعال بیمارستان

وابسته به آن دانشگاه 

 در آخر سال

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

19   

سرانه نیروی 

پیراپزشك به تخت 

 فعال

کل نیروهای پیراپزشکی )از 

جمله رادیولوژی، آزمایشگاه، 

فیزیوتراپی و ..( بجز پزشکان و 

کادر پرستاری )پرستار، اتاق 

عمل، هوشبری، بهیار و کمك 

بهیار( که در هر پست و با هر 

نوع رابطه استخدامی در آخر 

های  سال در بیمارستان

 دانشگاهی مشغول به کار بودند

 طراح پردازان آذرخش

 hrm.mui.ac.ir 

های  میانگین تخت

های  فعال بیمارستان

بسته به آن دانشگاه وا

 در آخر سال

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  977

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

51 نسبت پزشك به تخت 
تعداد کل پزشکان شاغل در 

 ها در یك دوره معین بیمارستان

 طراح پردازان آذرخش

 hrm.mui.ac.ir 

میانگین تخت فعال 

ها در همان  بیمارستان

 زمانی معین دوره

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir) 
_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

50 

نسبت پزشك به 

 جمعیت

مجموع تعداد پزشکان عمومی 

 و متخصص و فوق تخصص

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 _ سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

58   

تعداد تخت روانی 

)به تفکیك نوع 

وابستگی به دانشگاه 

علوم پزشکی، 

خصوصی و سایر 

 نهادها(

 تعداد تخت روانی
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

59 

تعداد تخت سوختگی 

)به تفکیك نوع 

وابستگی به دانشگاه 

علوم پزشکی، 

سایر خصوصی و 

 نهادها(

 تعداد تخت سوختگی
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 978 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

51 

تعداد تخت ویژه )به 

تفکیك نوع وابستگی 

به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و 

 سایر نهادها(

 تعداد تخت ویژه
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

55 

)به  ICUتعداد تخت 

تفکیك نوع وابستگی 

به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و 

 سایر نهادها(

 ICUتعداد تخت
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

52 

)به  CCUتعداد تخت 

تفکیك نوع وابستگی 

به دانشگاه علوم 

پزشکی، خصوصی و 

 سایر نهادها(

 CCUتعداد تخت 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

52 

 NICUتعداد تخت 

)به تفکیك نوع 

وابستگی به دانشگاه 

علوم پزشکی، 

خصوصی و سایر 

 نهادها(

 NICUتعداد تخت 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

0 _ _ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  971

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

52 

سرانه تخت ثابت به 

 هزار نفر جمعیت
 تعداد تخت ثابت

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

59 

سرانه تخت فعال به 

 هزار نفر جمعیت
 تعداد تخت فعال

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×0111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

21 

سرانه تخت روانی به 

 ده هزار نفر جمعیت
 تعداد تخت روانی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

20 

سرانه تخت سوختگی 

 به ده هزار نفر جمعیت
 تعداد تخت سوختگی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

28 

سرانه تخت ویژه به ده 

 هزار نفر جمعیت
 تعداد تخت ویژه

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 981 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

29 

به  ICUسرانه تخت 

 ده هزار نفر جمعیت
 ICUتعداد تخت 

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

21 

به  CCUسرانه تخت 

 ده هزار نفر جمعیت
 CCUتعداد تخت 

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه 

 علوم

پزشکی 

 اصفهان

25 

به  NICUسرانه تخت 

 ده هزار نفر جمعیت
 NICUتعداد تخت 

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.g
ov.ir) 

جمعیت تحت پوشش 

 دانشگاه
 ×01111 سامانه سیب

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

22     

متوسط مدت زمان 

انتظار بیماران 

اورژانسی جهت 

 پذیرش

تفاوت بین زمان مجموع زمان 

تریاژ با زمان پذیرش ثبت شده 

در برگه پذیرش جهت بیماران 

اورژانسی در یك دوره زمانی 

 معین

HIS 

تعداد کل بیماران 

اورژانسی پذیرش 

شده در همان دوره 

 زمانی

(http://avab.behdasht.gov.ir

 _  آواب سامانه(

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  989

 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ردیف

مرجع  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

22     

های  درصد پرونده

ترخیصی تحویل شده 

از حسابداری به واحد 

مدیریت اطالعات 

 سالمت

های ترخیصی  تعداد پرونده

تحویل شده از حسابداری به 

واحد مدیریت اطالعات 

سالمت در یك دوره زمانی 

 معین

HIS 

های  تعداد پرونده

ترخیص شده در همان 

 دوره زمانی

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

22   

درصد کسورات 

بیمارستانی در بحث 

 مستندسازی

میزان کسورات به دلیل نقص 

 مستندسازی به ریال
HIS 

جمع کسورات 

 بیمارستان به ریال
HIS 011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

29     

درصد پذیرش بیماران 

 بستری از درمانگاه

پذیرش تعداد بیماران بستری 

 شده از درمانگاه
HIS 

 تعداد کل بیماران

 بستری پذیرش شده 

 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

21   

نسبت بیماران انتقالی 

از )کل و به تفکیك 

های اورژانس و  بخش

 غیر اورژانس(

تعداد بیماران بستری انتقالی از 

بیمارستان به سایر مراکز 

 درمانی 

HIS  تعداد بیماران بستری 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

20   

نسبت بیماران انتقالی 

به )کل و به تفکیك 

های اورژانس و  بخش

 غیر اورژانس(

تعداد بیماران بستری انتقالی از 

سایر مراکز درمانی به 

 بیمارستان 

(http://avab.behdasht.g
ov.ir)آواب سامانه  

 تعداد بیماران بستری 
 آواب سامانه

(http://avab.behdasht.gov.ir
) 

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

  



 981 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

های دولتی  بیمارستان

)به تفکیك کل و 

 اصفهان( شهر

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

های دولتی  بیمارستان

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات
(

https://parvaneh.behdasht.gov.i

r/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

های دولتی)به  بیمارستان

تفکیك کل و شهر 

 هان(اصف

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات
(

https://parvaneh.behdasht.gov.ir/p

ublicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

های  بیمارستان

عمومی غیردولتی 

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

های عمومی  بیمارستان

غیردولتی)به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

های عمومی  بیمارستان

غیردولتی)به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  پروانهسامانه صدور 

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

های  بیمارستان

خصوصی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

های  بیمارستان

 خصوصی )به تفکیك

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

های  بیمارستان

خصوصی)به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  989

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

1     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

های  درمانگاه

عمومی، تخصصی و 

دندانپزشکی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

های عمومی،  درمانگاه

تخصصی و 

دندانپزشکی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

های عمومی،  درمانگاه

تخصصی و 

دندانپزشکی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

وسسات)م

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات سالمتکده 

طب سنتی)به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات سالمتکده 

طب سنتی )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات سالمتکده 

طب سنتی)به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات جراحی 

محدود )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات جراحی 

محدود )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات جراحی 

محدود )به تفکیك کل 

 و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 981 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

2     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات تشخیص و 

درمان سرطان)به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات تشخیص و 

درمان سرطان)به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات تشخیص و 

درمان سرطان)به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز جامع 

توانبخشی و 

ارتوپدی فنی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز جامع توانبخشی 

و ارتوپدی فنی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

وافقت تعداد کل م

اصولی درخواست شده 

مراکز جامع توانبخشی 

و ارتوپدی فنی)به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز خدمات 

آمبوالنس خصوصی 

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز خدمات 

آمبوالنس خصوصی 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز خدمات 

آمبوالنس خصوصی 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  981

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

01     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات ساخت و 

فروش عینك طبی 

و )به تفکیك کل 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات ساخت و 

فروش عینك طبی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات ساخت و 

به فروش عینك طبی )

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مرکز طب پیشگیری 

و ارتقاء سالمت )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

موافقت تعداد کل 

اصولی صادر شده 

مرکز طب پیشگیری و 

ارتقاء سالمت به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مرکز طب پیشگیری و 

ارتقاء سالمت به 

تفکیك کل و شهر 

 فهاناص

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

اطالعات 

موسسات)

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08     

تعداد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز درمان سوء 

مصرف مواد )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

درمان سوء  مراکز

مصرف مواد )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز درمان سوء 

مصرف مواد )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

مدیریت ها و  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 986 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

09     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز ارائه خدمات 

بالینی در منزل)به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز ارائه خدمات 

منزل)به بالینی در 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز ارائه خدمات 

بالینی در منزل)به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 موسسات اطالعات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز تصویربرداری 

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز تصویربرداری 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  پروانه سامانه صدور

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز تصویربرداری )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات پزشکی 

هسته ای )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات پزشکی هسته 

ای )به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات پزشکی هسته 

ای)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  987

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

02     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز رادیولوژی و 

سونوگرافی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز رادیولوژی و 

سونوگرافی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز رادیولوژی و 

سونوگرافی)به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات رادیولوژی 

دهان، فك و 

صورت )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات رادیولوژی 

دهان، فك و صورت 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات رادیولوژی 

دهان، فك و صورت 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات درمان با 

هایپربار )به  اکسیژن

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات درمان با 

هایپربار )به  اکسیژن

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات درمان با 

هایپربار)به  اکسیژن

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 اصفهان



 988 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

09     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات البراتوار 

پروتزدندانی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات البراتوار 

پروتزدندانی)به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات البراتوار 

پروتزدندانی)به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز خدمات 

آمبوالنس خصوصی 

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز خدمات 

آمبوالنس خصوصی 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز خدمات 

آمبوالنس خصوصی 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

80     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات فیزیوتراپی 

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات فیزیوتراپی 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات فیزیوتراپی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  981

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

88     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

 موسسات تخصصی

طب کار )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات تخصصی 

طب کار )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات تخصصی 

کار )به تفکیك  طب

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز مشاوره و 

ارائه خدمات مامائی 

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز مشاوره و ارائه 

خدمات مامائی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز مشاوره و ارائه 

ه خدمات مامائی )ب

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

 Homeمراکز 

Visit  به تفکیك(

 کل و شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

 Home Visitمراکز 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

 Home Visitمراکز 

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  ور پروانهسامانه صد

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

85     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات ساخت و 

فروش عینك طبی 

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

موسسات ساخت و 

فروش عینك طبی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

موسسات ساخت و 

فروش عینك طبی )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 طالعات موسساتا

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز سرپایی شیمی 

درمانی )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز سرپایی شیمی 

درمانی )به تفکیك 

 اصفهان( کل و شهر

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز سرپایی شیمی 

درمانی )به تفکیك کل 

 و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز طب پیشگیری 

و ارتقاء سالمت )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

مراکز طب پیشگیری و 

ارتقاء سالمت )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  پروانهسامانه صدور 

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

مراکز طب پیشگیری و 

ارتقاء سالمت )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 درمانمعاونت  919

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

82     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

های تعاونی  شرکت

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

های تعاونی  شرکت

)به تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

های تعاونی )به  شرکت

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

89     

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

کلیه موسسات )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده کلیه 

موسسات )به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

درخواست شده اصولی 

کلیه موسسات )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

91 

درصد پروانه بهره 

برداری صادرشده 

کلیه موسسات )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

تعداد کل پروانه بهره 

برداری صادرشده کلیه 

موسسات)به تفکیك 

 کل و شهر اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل پروانه بهره 

برداری درخواست شده 

کلیه موسسات )به 

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  دور پروانهسامانه ص

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ها واحد صدور پروانه

رد

 یف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

اخذ  مرجع

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 )معاونت

 ها(

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

90 

درصد موافقت 

اصولی صادر شده 

های تعاونی  شرکت

)به تفکیك کل و 

 شهر اصفهان(

تعداد کل موافقت 

اصولی صادر شده 

های تعاونی  شرکت

و شهر  )به تفکیك کل

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

تعداد کل موافقت 

اصولی درخواست شده 

های تعاونی )به  شرکت

تفکیك کل و شهر 

 اصفهان(

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.

gov.ir/publicpages)/ 

011× 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

98 

تعداد کمیسیون ماده 

تشکیل شده در  81

 هر سال

تعداد کمیسیون ماده 

تشکیل شده در هر  81

 سال

ها و مدیریت  سامانه صدور پروانه

 اطالعات موسسات

(

https://parvaneh.behdasht.g

ov.ir/publicpages)/ 

0 _ _ 

 دانشگاه

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 درمانمعاونت  919

 

 واحد امور حقوقی معاونت درمان

ف
ردی

 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0 

های ارسالی  درصد پرونده

 00به کمیسیون ماده 

 تعزیرات حکومتی

های ارسالی به  تعداد پرونده

تعزیرات  00کمیسیون ماده 

 حکومتی 

 ×011 دستی تعداد کل شکایات وارده دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8 

های ارسالی به  درصد پرونده

 استانهای  ستاد نظارت بر تعرفه

های ارسالی به ستاد  تعداد پرونده

 های استان  نظارت بر تعرفه
 ×011 دستی تعداد کل شکایات وارده دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9 

های محرز شده  درصد پرونده

 وزارت متبوع 091در سامانه 

های محرز شده در  تعداد پرونده

 091سامانه 

وزارتخانه  091سامانه 

(http://crm091.

behdasht.gov.ir) 

های سامانه  تعداد کل پرونده

091 

وزارتخانه  091سامانه 

(http://crm091.

behdasht.gov.ir) 

011× 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1 

های باز پس  مبلغ ریالی هزینه

گرفته به دلیل اضافه 

 پرداختی بیماران 

مبلغ ریالی هزینه مسترد شده به 

 دلیل اضافه پرداختی بیماران 
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   

های محرز  درصد پرونده

 شده جهت ارسال به دادسرا

های محرز شده  تعداد پرونده

 جهت ارسال به دادسرا
 ×011 دستی تعداد کل شکایات وارده  دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2   

های محرز  درصد پرونده

شده جهت ارسال به 

 تخلفات اداری 

های محرز شده  تعداد پرونده

 جهت ارسال به تخلفات اداری 
 ×011 دستی تعداد کل شکایات وارده  دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

های بررسی شده  درصد پرونده

 81جهت کمیسیون ماده 

بررسی شده  های تعداد پرونده

 81جهت کمیسیون ماده 
 ها سامانه صدور پروانه

های ثبت  تعداد کل درخواست

 شده 
 ×011 ها  سامانه صدور پروانه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2   

های محرز شده جهت  درصد پرونده

 ارسال به سازمان نظام پزشکی 

های محرز شده جهت  تعدادپرونده

 ارسال به سازمان نظام پزشکی 
 ×011 دستی تعداد کل شکایات وارده  دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
 



 
 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی
  



 آموزشیمعاونت  911

 

 اداره آموزش

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی       

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

0   

نسبت پذیرفته شده به 

 داوطلب
 − دستی تعداد داوطلب دستی تعداد پذیرفته شدگان

شاخص های 

 ملی سالمت

8   

ظرفیت پذیرش 

 دانشجو

ظرفیت پذیرش دانشجو)به 

تفکیك مقاطع عمومی یا 

 تکمیلی(

 − − 0 دستی
شاخص های 

 ملی سالمت

9 

تعداد کل دانشجویان 

 شاغل به تحصیل 

کلیه فراگیران درکلیه مقاطع 

عمومی، تحصیالت تکمیلی 

ودوره های تخصصی، فلوشیپ 

 و فوق تخصصی 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

-پزشکی شیراز

 اهواز-اصفهان

1   

تعداد دانشجویان 

پذیرفته شده)جدید 

 الورود(  

افرادی که پس از شرکت تعداد 

درآزمون سراسری، حد نصاب 

محل را -نمره قبولی رشته 

احراز و آن را انتخاب کرده 

باشند )اعم از روزانه، پردیس 

 خودگردان و بین الملل(

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 -اصفهان

 اهواز-شیراز

5   

تعداد دانشجویان شاهد 

 و ایثارگر  

تعداد دانشجویان شاهد و 

 ایثارگر  

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 916 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره آموزش

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی       

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

2   

تعداد دانشجویان 

 مهمان به دانشگاه 

تعداد دانشجویان مهمان به 

 دانشگاه 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 شیراز-اصفهان

2   

تعداد دانشجوی مهمان 

از دانشگاه  به دیگر 

دانشگاه های علوم 

 پزشکی کشور

تعداد دانشجوی مهمان از این 

دانشگاه  به دیگر دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور در هر 

 دانشکده

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

2   

تعداد دانشجویان  

 انتقالی  به دانشگاه 

تعداد دانشجویان  انتقالی  به 

 دانشگاه 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 شیراز -اصفهان

9 

نسبت دانشجویان 

پردیس خودگردان به 

کل دانشجویان 

 خوابگاهی

تعداد دانشجویان پردیس 

 خودگردان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل 

 دانشجویان 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

هیات  -اصفهان

 امنا



 آموزشیمعاونت  917

 

 اداره آموزش

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی       

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

01 

نسبت پذیرش 

دانشجویان خارجی به 

 کل دانشجویان

تعداد پذیرش دانشجویان 

 خارجی

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

هیات  -اصفهان

 امنا

00 

نرخ  رشد پذیرش 

 دانشجو

)تعداد پذیرفته شدگان سال 

تعداد پذیرفته شدگان  -جاری  

 سال قبل (

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد پذیرفته 

 شدگان سال قبل
_ 011× 

شاخص های 

 ملی سالمت

08   

پذیرفته شده به نسبت 

فارغ التحصیالن 

 دانشگاه

تعداد دانشجویان پذیرفته شده 

 دانشگاه

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد فارغ 

التحصیالن 

 دانشگاه

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 

نسبت مجموع 

احرازکنندگان رتبه 

های اول تا سوم 

کشوری به کل 

 دانشجویان 

مجموع احرازکنندگان رتبه 

های اول تا سوم کشوری)شامل 

دوره های روزانه،پردیس 

 خودگردان وبین الملل(

 وزارت متبوع
تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0111× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

یات ه -اصفهان

 امنا



 918 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره آموزش

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی       

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

01   

درصد دانشجویان 

انصرافی  ) به تفکیك 

 مقطع(

تعداد دانشجویی که به صورت 

ارادی و ارائه درخواست کتبی 

 ازادامه  تحصیل منصرف شود.

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 -اصفهان

05   

درصددانشجویان 

 اخراجی  
 تعداددانشجوی اخراجی  

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل 

 دانشجویان 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02   

درصد دانشجویان 

مشروطی )به تفکیك 

 مقطع( 

 تعداددانشجوی مشروطی  
سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل 

 دانشجویان 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 شیراز-اصفهان

02   

درصد دانشجویان 

 خارجی بورسیه

دانشجوی تبعه خارج  که از 

طریق مرکز خدمات آموزشی 

وزارت متبوع جهت تحصیل در 

قالب بورسیه به دانشگاه معرفی 

 شده است

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل 

 دانشجویان 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

02   

درصد دانشجویان 

بورس به تفکیك 

 دانشکده 

تعداد دانشجویان بورس در هر 

 دانشکده 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل 

دانشجویان شاغل 

به تحصیل در آن 

 دانشکده 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز



 آموزشیمعاونت  911

 

 اداره آموزش

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی       

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

09   

تعداد تخت های 

 آموزشی فعال
 − _ 0 آواب تعداد تخت های آموزشی فعال

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

81 

نسبت دانشجوی 

پزشکی عمومی )دوره 

به تخت  بالینی(

آموزشی در یك سال 

 تحصیلی

تعداد دانشجوی پزشکی 

 عمومی )دوره بالینی(

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
 − آواب تخت آموزشی

شاخص های 

 ملی سالمت

80   

نسبت دستیاران 

تخصصی بالینی  به 

 تختهای آموزشی 

 تعداد  دستیاران تخصصی بالینی 
سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل تخت 

های آموزشی 

 فعال

 − آواب
شاخص های 

 ملی سالمت

88   

تعداد رشته های 

 تحصیلی موجود 

تعداد رشته های تحصیلی که بر 

اساس مجوز شورای گسترش 

دانشگاه های علوم پزشکی 

دانشگاه درآنها اقدام به پذیرش 

دانشجو نموده است به تفکیك 

 دانشکده.

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اهواز -اصفهان

89 

تعداد دوره های 

 مشترک
 تعداد دوره های مشترک

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره آموزش

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی       

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

81 تعداد رشته های جدید 
تعداد کل رشته های تازه راه 

 اندازی شده در دانشگاه

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

85 

سرانه فضای آموزشی 

 دانشگاه
 دستی مساحت کل فضاهای آموزشی 

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
− 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

هیات  -اصفهان

 امنا

82   

 زیر بنای آموزشی

 ) متر مربع(
 − − 0 دستی زیر بنای آموزشی) متر مربع(

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

82 

نسبت کل اعتبار 

آموزشی دانشگاه به 

کل دانشجویان )سرانه 

اعتبار آموزشی 

 دانشگاه(

مجموع اعتبارات آموزشی اعم 

از عمومی، اختصاصی، ابالغی 

ردیف های متمرکز و سایر 

 منابع در سال

نظم و نظام نرم افزار رایان 

 نوین مالی

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
− 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

هیات  -اصفهان

شاخص -امنا

های ملی 

 سالمت



 آموزشیمعاونت  119

 

 اداره آموزش

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی       

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر  مخرج کسر نام سامانه صورت کسر  صورت کسر

82   تعداد دانشکده تعداد دانشکده 
سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 − − 

دانشگاه علوم 

-پزشکی اصفهان

-اهواز-هیات امنا

 شاخص-شیراز

 های ملی سالمت

89   

درصد دانشجویان 

 شهریه پرداز 

تعداد دانشجویان شهریه پرداز 

 به تفکیك مقطع

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
 تعداد دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

  



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره هیات علمی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
اخذ  مرجع

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج  

 صورت کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

0 

نسبت اعضای هیات 

 علمی به دانشجو  

هیات تعداد اعضای 

 علمی

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

 تعداد دانشجویان
سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

-پزشکی اصفهان

-اهواز-هیات امنا

شاخص -شیراز

 های ملی سالمت

8   

تعداد اعضای هیات 

علمی بورسیه )تعهد 

 خدمت(

تعداد اعضای هیات 

 علمی بورسیه 

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

_ _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

9 

تعداد کل اعضای هیأت 

 علمی 

منظور مجموع تعداد 

کلیه اعضای هیات علمی 

دانشگاه است. این 

مولفه آماری نشان دهنده 

میزان ذخیره و پتانسیل 

 علمی دانشگاه است. 

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

-پزشکی شیراز

 اصفهان -اهواز



 آموزشیمعاونت  119

 

 اداره هیات علمی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
اخذ  مرجع

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج  

 صورت کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

1   

نرخ رشد تعداد اعضای 

هیات علمی در یك سال  

 تحصیلی

استخدام )ورودی هیات 

خروجی هیات -علمی 

علمی )باز نشسته + 

مستعفی+ فوت + از 

کارافتاده و انتقال 

خروجی و حالت اشتغال 

جانبازان اخراج(در یك 

 سال  تحصیلی

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

تعداد کل اعضای 

هیات علمی در 

ابتدای همان سال 

 تحصیلی

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
_ 

شاخص های ملی 

 سالمت

5   

درصد اعضای هیأت 

علمی جدید استخدام 

 شده

تعداد اعضای هیأت 

علمی جدید استخدام 

 شده در هر دانشکده 

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

تعداد کل اعضای 

هیأت علمی در آن 

 دانشکده 

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
011× 

دانشگاه علوم 

-پزشکی شیراز

 اهواز

2   

متوسط زمان صرف شده 

جهت ارتقا اعضا هیأت 

علمی از مقطع مربی به 

 استادیاری 

مجموع سالهای سپری 

علمی شده اعضا هیأت 

 ارتقا یافته از

 مقطع مربی به استادیاری 

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

تعداد اعضا ارتقا 

یافته از مربی به  

 استادیاری در

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
_ 

دانشگاه علوم 

 -پزشکی شیراز



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره هیات علمی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
اخذ  مرجع

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج  

 صورت کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

2   

متوسط زمان صرف شده 

جهت ارتقا اعضا هیأت 

علمی از مقطع استادیاری 

 به دانشیاری 

مجموع سالهای سپری 

شده اعضا هیأت علمی 

ارتقا یافته از مقطع 

استادیاری به دانشیاری 

 در هر جنس

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

تعداد اعضا ارتقا 

یافته از استادیاری 

 به دانشیاری در

 همان جنس

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
_ 

دانشگاه علوم 

-پزشکی شیراز

 اهواز

 

2   

متوسط زمان صرف شده 

جهت ارتقا اعضا هیأت 

علمی از مقطع دانشیاری 

 به استادی  

مجموع سالهای سپری 

شده اعضا هیأت علمی 

ارتقا یافته از مقطع 

 دانشیاری به  استادی 

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

تعداد اعضا ارتقا 

یافته از استادیاری 

 به دانشیاری 

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
_ 

دانشگاه علوم 

-پزشکی شیراز

 اهواز

9   

درصد اعضای هیأت 

علمی که از مأموریت 

آموزشی جهت طی یك 

دوره آموزشی استفاده 

 نمایند. می

 تعداد اعضای هیأت

علمی استفاده کننده که 

از مأموریت آموزشی 

جهت طی یك دوره 

آموزشی استفاده 

 نمایند. می

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

تعداد کل اعضای 

هیأت علمی 

 دانشگاه

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
011× 

دانشگاه علوم 

 -پزشکی شیراز

01   

درصد اعضای هیأت 

علمی که به هردلیل 

رابطه استخدامی آنان 

 پایان یافته است.

تعداد اعضای هیأت 

علمی که حکم پایان 

کار برای آنان صادر 

 شده است. 

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

تعداد کل اعضای 

هیأت علمی 

 دانشگاه

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
011× 

دانشگاه علوم 

 -پزشکی شیراز



 آموزشیمعاونت  111

 

 اداره هیات علمی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
اخذ  مرجع

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج  

 صورت کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

00   

 درصد اعضاء هیأت

علمی عضو دفاتر توسعه 

در هر دانشکده به کل 

اعضاء هیأت علمی هر 

  دانشکده

تعداد اعضاء هیأت 

علمی عضو دفاتر توسعه 

 در هر دانشکده

 دستی
تعداد کل اعضای 

 هیأت علمی 

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
_ 

دانشگاه علوم 

 -پزشکی اصفهان

 هیات امنا

08   

تعداد کل اعضای هیأت 

علمی تمام وقت فارغ 

التحصیل از کشورهای 

 خارجی

تعداد کل اعضای هیأت 

علمی تمام وقت فارغ 

التحصیل از کشورهای 

 خارجی

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 -پزشکی اصفهان

 هیات امنا

 
  



 116 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 اداره تحصیالت تکمیلی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ 

 مولفه آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج  صورت کسر  صورت کسر

0   

نسبت دانشجویان 

دوره تحصیالت 

تکمیلی به کل 

 دانشجویان 

تعداد دانشجویان 

دوره تحصیالت 

 تکمیلی 

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

هیات  -اصفهان

 امنا

 

 اداره فارغ التحصیالن

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ 

 مولفه آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج  صورت کسر  صورت کسر

0   

تعداد دانش 

آموختگان 

 دستیاری  

تعداد دانش 

آموختگان 

 دستیاری  

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

8   

نسبت دانش 

آموختگان درهر 

 مقطع تحصیلی

تعداد دانش 

آموختگان در 

 هرمقطع تحصیلی

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  

تعداد  کل دانش 

 آموختگان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

شاخص های 

 ملی سالمت

 

 



 

 

 

 

 

 

 الملل بین آموزش توسعه مدیریت
  



 118 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص 
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

 محیط یادگیری

0.0 

نظرسنجی از شهرت 

 دانشگاه

میزان شهرت دانشگاه در 

 سطح جهانی

های رتبه بندی  سیستم

 جهانی
0 _ _ 

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

0.8 

نسبت اعضای هیات 

 علمی به دانشجو
 (edu.mui.ac.ir) تعداد اعضای هیات علمی

تعداد 

 دانشجویان
 _ سامانه سما

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

9.9 

نسبت دانشجويان 

دکترا به 

دانشجويان 

 کارشناسی

 سامانه سما تعداد دانشجويان دکترا

تعداد 

دانشجويان 

مقطع 

 کارشناسی

 _ سامانه سما

های  شاخص

بندی  نظام رتبه

المللی  بین

 تايمز

9.4 

نسبت دانشجويان 

دکترا به اعضای 

 هیات علمی

 سامانه سما تعداد دانشجويان دکترا
تعداد اعضای 

 هیات علمی
(edu.mui.ac.ir) _ 

های  شاخص

بندی  نظام رتبه

المللی  بین

 تايمز

https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf


 الملل بین آموزش توسعه مدیریت 111

 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص 
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0.5 

نسبت درآمد 

دانشگاه به اعضای 

 هیات علمی

 درآمد دانشگاه

معاونت توسعه 

مدیریت و منابع علوم 

 پزشکی اصفهان

تعداد اعضای 

 هیات علمی
(edu.mui.ac.ir) _ 

های  شاخص

بندی  نظام رتبه

المللی تایمز بین  

 پژوهش

8.0 

شهرت تحقیقاتی 

 دانشگاه

نظرسنجی از شهرت 

 تحقیقاتی دانشگاه
_ _ _ _ 

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

8.8 

سرانه مقاالت چاپ 

شده در مجالت 

علمی نمایه شده در 

پایگاه داده 

 اسکوپوس

 پایگاه داده اسکوپوس تعداد مقاالت چاپ شده 
تعداد کل 

 مقاالت
 _ پایگاه داده اسکوپوس

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

8.9 

سرانه درآمد 

 تحقیقاتی دانشگاه
 درآمد تحقیقاتی دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت 

و منابع علوم پزشکی 

 اصفهان

تعداد 

 دانشجویان
 _ سامانه سما

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص 
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

 تاثیر پژوهش

9 تاثیر پژوهش 
تعداد مقاالت مورد استناد 

 قرار گرفته
 پایگاه داده اسکوپوس

تعداد کل 

 مقاالت
 _ پایگاه داده اسکوپوس

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

 
 منابع انسانی و پژوهشوجهه بین المللی: 

1.0 

نسبت دانشجویان 

 خارجی به داخلی
 تعداد دانشجویان خارجی

مدیریت توسعه آموزش 

 بین الملل

تعداد 

دانشجویان 

 داخلی

 _ سامانه سما

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

1.8 

نسبت اعضای هیات 

علمی خارجی به 

 داخلی

تعداد اعضای هیات علمی 

 خارجی

مدیریت توسعه آموزش 

 بین الملل

تعداد اعضای 

هیات علمی 

 داخلی

(edu.mui.ac.ir) _ 

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

1.9 

تعدادمقاالت منتشره 

با همکاری سایر 

های بین  دانشگاه

 المللی

تعداد مقاالت مشترک 

منتشره با دانشگاههای 

 خارجی

scholar.google.com 

تعداد کل 

 مقاالت
scholar.google.com _ 

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص 
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

 درآمد صنعتی : انتقال دانش

5 

نسبت درآمد حاصل 

از صنعت به اعضای 

 هبات علمی 

درآمد حاصل از مشاوره و 

های جدید ایده  

معاونت توسعه مدیریت 

و منابع علوم پزشکی 

 اصفهان

تعداد اعضای 

 هیات علمی
(edu.mui.ac.ir) _ 

های نظام  شاخص

بندی  رتبه

المللی تایمز بین  

Impact Ranking 

 
 زندگی سالم توام با رفاه 

0.0 

تعداد دانشجویان 

فارغ التحصیل در 

 حرفه بهداشت

تعداد دانشجویان فارغ 

های  التحصیل در رشته

 مختلف پزشکی

 _ _ _ سامانه سما
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

0.8 

گزارش از 

های فعلی با  همکاری

موسسات بهداشت 

 محلی یا جهانی

تعداد گزارشات بارگذاری 

 شده 
english.mui.ac.ir _ _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

0.9 

های  ها وپروژه برنامه

ارتباطی در جامعه 

 محلی

ها برای بهبود و  ارائه برنامه

 ارتقای سالمتی و بهداشت 
english.mui.ac.ir _ _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
https://vpb.um.ac.ir/images/192/stories/asnad-faradasti/times.pdf
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص 
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0.1 

ارائه تسهیالت برای 

 جوامع محلی

های مختلف برای  برنامه

همکاری با مراکز مختلف 

بصورت رایگان یا پرداخت 

 هزینه

english.mui.ac.ir _ _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

0.5 

دسترسی دانش 

آموزان به خدمات 

مراقبت بهداشتی 

باروریجنسی و   

ارایه خدمات اطالعاتی و 

آموزشی بصورت رایگان یا 

 پرداخت هزینه

english.mui.ac.ir _ _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

0.2 

سیاست گذاری در 

خصوص سیاست 

دانشگاه بدون دود و 

 آالیندگی

تهیه گزارش مربوطه و 

رارئه شواهد به زبان 

 انگلیسی

english.mui.ac.ir _ _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 
 آموزش با کیفیت و بدون تبعیض برای همه

8.0 

فارغ التحصیالن 

مقاطع مختلف واجد 

شرایط تدریس در 

 مدارس ابتدایی

فارغ التحصیالن مقاطع 

مختلف واجد شرایط 

 تدریس در مدارس ابتدایی

 سامانه سما
تعداد کل 

 دانشجویان
 _ سامانه سما

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص 
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

8.8 

های  سیاست گذاری

انجام شده آموزش 

دانشگاه در جهت 

فراهم آوردن بستر 

آموزشی برای افراد 

 خارج از دانشگاه

ارایه شواهد و فایل ترجمه 

 شده 
english.mui.ac.ir _ _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8.9 

برگزاری مراسم و 

های دانشجو  فعالیت

 محور 

ارائه گزارش از برگزاری 

بصورت همایش ،سخنرانی 

 و ..

english.mui.ac.ir _ _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8.1 

های  برگزاری دوره

کوتاه مدت جهت 

افراد خارج از 

 دانشگاه

های کوتاه  برگزاری دوره

مدت جهت افراد خارج از 

 دانشگاه

(edu.mui.ac.ir) _ _ _ 
دانشگاه علوم 

اصفهان پزشکی  

8.5 

تدوین سیاست نامه 

جهت ارائه آموزش 

بدون تبعیض برای 

 همه

تدوین سیاست نامه جهت 

ارائه آموزش بدون تبعیض 

 برای همه

english.mui.ac.ir _ _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص 
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

8.2 

های  آمار ورودی

جدید در تمامی 

 مقاطع تحصیلی

های جدید در  آمار ورودی

مقاطع تحصیلی تمامی  
 _ _ _ سامانه سما

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 
 توسعه نوآوری و تدارک زیرساخت قابل تجدید

9.0 

ایجاد درآمد جدید 

 از تحقیقات

درآمد تحقیقاتی کسب 

 شده

معاونت توسعه مدیریت 

و منابع علوم پزشکی 

 اصفهان

تعداد پرسنل 

دانشگاهی بهره 

 مند

و  معاونت توسعه مدیریت

منابع علوم پزشکی 

 اصفهان

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9.8 

های  تعداد اسپین آف

 دانشگاه

هایی که براساس  شرکت

اکتشافات و ابداعات 

دانشگاهی تولید محصول 

کرده، با رعایت حقوق 

 مالکیت معنوی دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت 

و منابع علوم پزشکی 

 اصفهان

_ _ _ 
علوم دانشگاه 

 پزشکی اصفهان

 
 احیای همکاری جهانی برای توسعه پایدار

1.0 

توسعه اهداف پایدار 

 دولت ملی

گزارش از شناسایی 

ها،  مشکالت و چالش

ها و مدل  تدوین سیاست

 سازی آینده

english.mui.ac.ir _ _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص 
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

1.8 

مشارکت در 

گفتگوهای بین 

 بخشی

ارائه شواهد در خصوص 

ها اینگونه مشارکت  
english.mui.ac.ir _ _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1.9 

مشارکت در 

تحقیقات و 

های جهانی همکاری  

 _ _ _ english.mui.ac.ir ارائه گزارش و شواهد
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1.1 

ارائه گزارش برای 

حداقل یکی از 

توسعه پایداراهداف   

بخشی از گزارش کلی 

دانشگاه و به صورت 

 اطالعات فرمت باز

english.mui.ac.ir _ _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1.5 

برنامه جهت آموزش 

اهداف کلی توسعه 

 پایدار در دانشگاه

 _ _ _ english.mui.ac.ir ارائه شواهد و گزارش
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 معاونت دانشجویی فرهنگی
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 امور خوابگاهها

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر

0 

سرانه فضای 

 خوابگاه دانشجویی

مساحت کل 

فضاهای خوابگاهی 

تحت هر عنوان اعم 

از ملکی، 

استیجاری، 

خصوصی و 

 مشارکتی

 دستی

کل دانشجویان اعم 

از روزانه، شبانه و 

 بین الملل

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

 -هیات امناء

 اهواز-شیراز

8 

درصد پوشش 

خوابگاه های 

مشارکتی و 

 خودگردان

تعداد دانشجویان 

استفاده کننده از 

خوابگاههای 

مشارکتی و 

 خودگردان

 دستی

تعداد کل 

دانشجویان استفاده 

 کننده ازخوابگاه

 اهواز -هیات امناء ×011 دستی

9 

میزان پوشش اسکان 

 متقاضیان خوابگاه

تعداد دانشجویان 

اسکان یافته در 

 خوابگاه از هر نوع

 دستی
تعداد کل 

 دانشجویان متقاضی
 _ دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 اداره تربیت بدنی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

0 

سرانه فضاهای اماکن 

ورزشی دانشگاه  به 

تفکیك سرپوشیده و 

 روباز )مترمربع(

های ورزشی  مساحت سالن

)به تفکیك سرپوشیده و 

 روباز(

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 -اصفهان

 -اهواز-شیراز

 هیات امنا

8 

درصد دانشجویان 

 ورزشکار

تعداد دانشجویان 

 ورزشکار

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  

تعداد کل 

دانشجویان 

 دانشگاه

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

درصد کارکنان 

 ورزشکار

تعداد کل کارکنان 

 ورزشکار

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  

تعداد کل 

کارکنان 

 دانشگاه

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 

های  مساحت مکان

ورزشی دانشگاه )متر 

 مربع(

مساحت کل فضاهای 

ورزشی دانشگاه شامل 

سالن استخر سرپوشیده 

ورزشی دانشگاه، سالن 

استخر سرپوشیده 

ها و فضاهای  درخوابگاه

روباز در سطح ورزشی 

ها  دانشگاه و خوابگاه

 باشد. می

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 اداره تربیت بدنی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

5 

تعداد جشنواره و 

مسابقات ورزشی 

 کارکنان

ها ومسابقات در  جشنواره

های ورزشی مختلف  رشته

از قبیل فوتسال، 

تیراندازی، والیبال، 

بسکتبال، تنیس روی میز، 

بدمینتون، آمادگی 

جسمانی و ...  برگزار 

 گردد. می

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

تعداد دانشجویان عضو 

های ورزشی و  تیم

 المپیادی

تعداد دانشجویان که در 

های ورزشی و  تیم

 المپیادی عضو هستند.

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

های ورزشی  تعداد رشته

فعال در دانشگاه جهت 

حضور درالمپیادها و 

مسابقات قهرمانی 

 کشوری

های ورزشی  این رشته

های فوتبال،  شامل رشته

والیبال، بسکتبال، دو و 

میدانی، شنا، شطرنج، 

کاراته، تکواندو، تنیس 

روی میز، بدمینتون، کشتی 

 باشد. میو ... 

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 اداره تربیت بدنی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

2 

های ورزشی  درصد تیم

اعزام شده به مسابقات 

المپیادهای ورزشی 

 دانشجویان

تعداد تیم اعزام شده به 

مسابقات المپیادهای 

 ورزشی دانشجویان

 دستی

تعداد کل 

های اعزام  تیم

 شده

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

9 

درصد کالسهای فوق 

برنامه ورزشی ارائه شده 

 ویژه ی دانشجویان

 دستی تعداد کالس ارائه شده

تعداد کل 

کالسهای فوق 

برنامه پیش بینی 

 شده

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

01 

میزان ساعت تمرینات 

برگزار شده جهت 

 های منتخب تیم

تعداد کل ساعت تمرینات 

 برگزار شده
 دستی

تعداد کل 

ساعات پیش 

 بینی شده

پایش : 

hop.behdasht.gov.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز
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 مدیریت فرهنگی هنری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

0 

نسبت نشریات فعال 

 دانشگاه

تعدادنشریات حقیقی )نشریه فعال 

نشریاتی که حقیقی شامل:تمامی 

ماه از انتشار آخرین 2بیشتر از 

شماره نگذشته باشد وصاحب امتیاز 

 یك عضو حقیقی )دانشجو ( باشد

 تعداد کل دانشجویان دستی
سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 -اصفهان

 اهواز

8 

افزایش )کاهش( 

تعداد تیراژ نشریات 

 دانشجویی

نشریه منتشرشده سال تفاضل تعداد 

گذشته از تعداد نشریه منتشر شده 

سال جاری )منظور از تیراژ نشریات 

های نشریات  مجموع تیراز

 باشد( دانشجویی می

تسما: 

arzyabi,behdasht.gov.ir 
 هیات امنا _ _ 0

9 

های  تعداد نشریه

علمی و فرهنگی 

انتشار یافته 

 دانشجویان

دارای منظور نشریاتی است که 

مجوز از هیات نظارت بر نشریات 

باشند. این نشریات  دانشجویی می

شامل نشریات علمی، فرهنگی و 

باشد. این نشریات  دانشجویی می

بر اساس نوع انتشارخود ازهیات 

نظارت بر نشریات دانشجویی 

 کنند. مجوز دریافت می

فرابر 

sinasa.behdasht.gov.ir 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 -اصفهان

 شیراز
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 مدیریت فرهنگی هنری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

1   

تعداد دانشجویان 

های  عضو کانون

های  فرهنگی و هیات

 مذهبی

دانشجویان بر اساس عالقه خود 

های  های فرهنگی و هیات درکانون

مذهبی عضو شده و فرم ثبت نام را 

 کنند تکمیل می

فرابر 

sinasa.behdasht.gov.ir 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

5 

و تعداد مساجد 

 نمازخانه

های  منظور مساجد ونمازخانه

موجود در سطح دانشگاه، 

 باشد. ها می ها و خوابگاه دانشکده

تسما: 

arzyabi,behdasht.gov.ir 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

تعداد دوره مسابقات 

 قرآنی

منظور مسابقات قرآنی کشوری و 

باشد که سالیانه در  دانشگاهی می

 گردد مشخصی برگزار میزمان 

تسما: 

arzyabi,behdasht.gov.ir 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

تعداد دانشجویان 

های  عضو تشکل

 دانشجویی

تعداد دانشجویانی که بر اساس 

عالقه و سلیقه شخصی فرم ثبت نام 

های دانشجویی را تکمیل  تشکل

 نمایند. می

 _ _ 0 دستی

دانشگاه 

 علوم پزشکی

 اصفهان
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 مدیریت فرهنگی هنری

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

2 

تعداد کانونهای فعال 

 دانشگاه

ها شامل : مذهبی،  تنوع کانون

انقالبی، مطالعات، خیریه، 

گردشگری، هالل احمر، محیط 

زیست، اجتماعی، سالمت، اخالق 

حرفه ای، جهادی، همتایاران، شعر 

وادب، هنرهای نمایشی، فیلم 

های  وعکس، موسیقی، هنر

 باشد. تجسمی، متفرقه می

فرابر 

sinasa.behdasht.gov.ir 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 -اصفهان

 اهواز

9 

میزان مشارکت 

دانشگاهیان در 

های قران و  فعالیت

 عترت

تعداد دانشگاهیان )جمع تعداد 

دانشجویان و کارکنان و هیات 

علمی( شرکت کننده در 

 های قران و عترت فعالیت

تسما: 

arzyabi,behdasht.gov.ir 

تعداد کل دانشگاهیان 

)جمع تعداد 

دانشجویان و کارکنان 

 و هیات علمی(

تسما: 

arzyabi,behdasht.gov.ir 
_ 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 -اصفهان

 اهواز -شیراز

01 

مقام های فرهنگی و 

قرآنی کسب شده در 

 جشنواره ها

تعداد مقام های فرهنگی و قرآنی 

 کسب شده در جشنواره ها

فرابر 

sinasa.behdasht.gov.ir 
0 _ _ 

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 شیراز

00 

نسبت تعداددانشجویان  

شرکت کننده در 

جشنواره فرهنگی به 

 تعداد کل دانشجویان

تعداد دانشجویان شرکت کننده در 

 جشنواره فرهنگی

فرابر 

sinasa.behdasht.gov.ir 

تعداد کل  دانشجویان 

 دانشگاه

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 -اصفهان

 شیراز
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 اداره مشاوره

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

0 

در صد پوشش مشاوره 

ای وسالمت روان 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان 

تحت پوشش 

مشاوره و سالمت 

 روان

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 

تعداد کل 

 دانشجویان
 register.mui.ac.ir  ×9۰۰سامانه سما 

دانشگاه علوم 

-پزشکی اصفهان

 اهواز -هیات امنا

8 

میزان پوشش غربالگری 

 دانشجویان سالمت روان

تعداد دانشجویان 

تحت پوشش 

غربالگری 

 سالمت روان

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 

تعداد کل 

 دانشجویان
 _  register.mui.ac.irسامانه سما 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

تعدادکارگاه های 

آموزشی، سمینارها و 

همایش های برگزار 

 شده جهت دانشجویان

تعدادکارگاه ها و 

سمینارها و 

همایش ها 

آموزشی برگزار 

شده جهت 

 دانشجویان

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 -پزشکی اصفهان

 اهواز

1 

تعداد نشست های 

آموزشی برگزار شده 

 جهت دانشجویان

تعداد نشست 

های آموزشی 

برگزار شده 

 جهت دانشجویان

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 اداره مشاوره

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

5     

تهیه و توزیع پوستر، 

بروشور، پمفلت و 

تراکت های بهداشت 

 روانی

تهیه و توزیع 

پوستر، بروشور، 

پمفلت و تراکت 

های بهداشت 

 روانی

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

تعداد فعالیت رابطین 

بهداشت روانی )کانون 

 سالمت رفتار(

تعداد فعالیت 

رابطین بهداشت 

روانی )کانون 

 سالمت رفتار(

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

های سالمت  تعداد تست

 روان انجام شده

های  تعداد تست

سالمت روان 

 انجام شده

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

2 

درصد پیگیری وضعیت 

دانشجویان آسیب پذیر 

بر اساس تست 

 غربالگری سالمت روان

تعداد دانشجویان 

آسیب پذیر 

 پیگیری شده 

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 

تعدادکل 

دانشجویان 

 آسیب پذیر

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 
×9۰۰ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز
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 اداره مشاوره

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

9 

درصد مشاوره فردی 

انجام شده جهت 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان 

که مشاوره فردی 

 دریافت نمودند

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 

تعدادکل 

 دانشجویان
 register.mui.ac.ir  ×9۰۰سامانه سما 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

01   

تعداد خدمات مشاوره 

 تلفنی

تعداد تماس 

گیرندگان 

 مشاوره تلفنی

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 

تعدادکل 

 دانشجویان
 _  register.mui.ac.irسامانه سما 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

00   

جلسات نشست اتاقی  

 مشاوره

تعداد نشست 

 اتاقی

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 

تعداد 

دانشجویان 

 ساکن خوابگاه

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

08   

پیشگیری افت تحصیلی 

 دانشجویان

افرادی که مورد 

مشاوره قرار 

 گرفته اند

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 

تعداد  

دانشجویان 

دارای افت 

تحصیلی مراجعه 

کننده به اداره 

 مشاوره

  sinasa.behdasht.gov.irفرابر 

  hop.behdasht.gov.irپایش 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور دانشجویی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 )معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

0   

تعداد دانشجویان 

دارای کار 

 دانشجویی

به منظور مشارکت دانشجویان در اداره امور 

های  دانشجویی و تامین بخشی از هزینه

دانشجویان نیازمند کار دانشجویی به 

 گردد. دانشجویان واگذار می

 _ _ 0 صندوق رفاه دانشجویان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 

تعداد دانشجویان 

 وام گیرنده

رفاهی به  ارائه تسهیالت

دانشجویان مستعد و واجد 

 شرایط جهت بهبود وضع معیشتی

 مستعد وکمك به دانشجویان

 _ _ 0 صندوق رفاه دانشجویان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 شیراز-اصفهان

9 

تعداد وام های 

ضروری پرداخت 

شده به دانشجویان 

 دوره روزانه

تعداد وام های ضروری که به 

دانشجویان دوره روزانه پرداخت 

 شده است.

 _ _ 0 صندوق رفاه دانشجویان

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اهواز-شیراز

1 

درصد احکام 

انضباطی صادر شده 

نسبت به کل 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان دارای حکم 

 انضباطی

فرابر 

sinasa.behdasht.gov.ir 

تعدادکل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز

5 

تعداد جلسات شورا 

 انضباطیو کمیته 

تعداد جلسات شورا و کمیته 

 انضباطی برگزار شده
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اهواز
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 تغذیه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ  

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی   

 )معاونت ها(    

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/مولفه  

 آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر  مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

0 

درصد دانشجویان 

استفاده کننده از 

)صبحانه، نهار و 

 شام( دانشجویی

تعداد دانشجویان 

استفاده کننده از 

)صبحانه،نهار و 

 شام(  دانشجویی

اتوماسیون تغذیه 

http://self.mui.ac.ir/ 

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 شیراز -اصفهان

8 

سرانه فضای 

غذاخوری 

 دانشجویی

های  مساحت سالن

 سلف سرویس
 دستی

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 شیراز -اصفهان

9 

سرانه فضای 

 آشپزخانه

مساحت کل 

 آشپزخانه ها
 دستی

تعداد کل 

 دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir  
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 معاونت غذا و دارو
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 های غذایی ، آرایشی و بهداشتی  مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

سطح استراتژیک  شاخص 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر آماری عنوان شاخص/مولفه
منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

منبع 

استخراج 

مخرج 

 کسر 

 ضریب

0     

درصد پاسخ به مکاتبات معاونت غذا و دارو در 

 مدت زمان تعیین شده

تعداد پاسخ به مکاتبات سازمان غذا و دارو 

 در مدت زمان تعیین شده
 دستی

های زمان  تعداد کل نامه

 سالدار ارسال شده در 
 011 × دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8   

درصد امور اجرایی واگذار شده )صدور، اصالح و 

های بهداشتی تاسیس وبهره برداری،  تمدید پروانه

 ساخت(

 دستی تعداد اقدامات انجام شده در زمان مقرر
تعداد کل امور اجرایی 

 واگذار شده
 011 × دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

های فنی و بهداشتی انجام شده از  درصد بازدید

های تولید و بسته بندی  کارخانجات و کارگاه

 غذایی، آشامیدنی 

های فنی و بهداشتی انجام  تعداد بازدید

 شده
 دستی

تعداد کل واحدهای 

 تولیدی فعال و غیر فعال 
 011 × دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 

به شکایات مردمی، دانشگاهی، درصد پاسخگویی 

های ذیربط و کاالی قاچاق مطابق با زمان  ارگان

 مندرج در دستورالعمل

تعدادکل شکایات پاسخ داده شده مطابق با 

 زمان مندرج در دستورالعمل
 011 × دستی تعداد کل شکایات وارده دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5 

مواد خوراکی  درصد تحقق برنامه کنترل و پایش

 (PMSآشامیدنی در سطح عرضه)

های جمع آوری شده ازسطح  تعداد نمونه

عرضه که مورد آزمون کنترل کیفی قرار 

 گرفته اند

 دستی

های تعیین  تعداد کل نمونه

و ابالغ شده از سوی 

 سازمان

 هیات امنا 011 × دستی

2 

تکمیل شده واحدهای  PRPsدرصد ارزیابی و پایش

 تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی
 دستی تکمیل شده PRPsتعدادواحدهای دارای 

تعداد کل واحدهای 

تولیدی فعال تحت 

 پوشش دانشگاه

 هیات امنا 011 × دستی

  



 غذا و دارومعاونت  199

 

 های طبیعی ، سنتی و مکمل اداره  امور فرآورده

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع 

اخذ 

 شاخص 

 سطح

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 مخرج کسر

منبع 

استخراج 

 مخرج کسر 

 ضریب

0 

های انجام شده از واحدهای  درصد بازدید

های پخش  تولیدی، سطح عرضه و شرکت

 های طبیعی،سنتی و مکمل فرآورده

های انجام شده از واحدهای  تعداد کل بازدید

های پخش  تولیدی، سطح عرضه و شرکت

 های طبیعی،سنتی و مکمل فرآورده

 دستی

تعداد کل واحدهای واحدهای 

تولیدی، سطح عرضه و 

های پخش  شرکت

های طبیعی،سنتی و  فرآورده

 مکمل

 011 × دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 صفهانا

8 

درصد پایش واحدهای تحت پوشش خارج 

 از ساعات اداری

های انجام شده خارج از ساعت  تعداد بازدید

 اداری
 دستی

تعداد کل واحدهای تحت 

 پوشش
 011 × دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

های  های انجام شده از فرآورده درصد بازدید

 ها داروخانهطبیعی ، سنتی و مکمل در 

های  های انجام شده از فرآورده تعداد بازدید

 ها طبیعی ، سنتی و مکمل در داروخانه
 HIXنرم افزار 

های تحت  تعداد کل داروخانه

 پوشش

نرم افزار 

HIX 
× 011 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1   

های انجام شده به ازاء هر  میانگین بازدید

 کارشناس

ها،  انجام شده از داروخانههای  تعداد بازدید

واحدهای تولیدی، مراکز عرضه و مراکز 

 پخش

 دستی

تعداد کارشناسان ادارات 

های طبیعی،  متناظرفرآورده

 سنتی و مکمل

 _ دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5   

های  درصد محصوالت بررسی شده فرآورده

طبیعی، سنتی و مکمل در سطح عرضه در 

مطابق با دستورالعمل ( PMQCبرنامه)

 اجرایی

 دستی تعداد محصوالت بررسی شده
تعداد کل محصوالت برنامه 

 ( در سالPMQCریزی شده )
 011 × دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 های طبیعی ، سنتی و مکمل اداره  امور فرآورده

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع 

اخذ 

 شاخص 

 سطح

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 مخرج کسر

منبع 

استخراج 

 مخرج کسر 

 ضریب

2   

های صادره توسط  درصد اجرایی شدن ابالغیه

های  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده

 طبیعی، سنتی و مکمل

نامه ، ضوابط، بخشنامه و تفاهم تعداد آیین 

 های اجرایی شده سازمان نامه
 دستی

تعدادکل آیین نامه ، ضوابط ، 

بخشنامه و تفاهم نامه ابالغ شده 

 سازمان

 011 × دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2   

درصد نمونه برداری انجام شده 

های طبیعی، سنتی و مکمل در  ازفرآورده

 (MQC)مراکز عرضه،واحدهای تولیدی و 

 و ...

تعداد نمونه برداری انجام شده از 

های طبیعی، سنتی و مکمل در  فرآورده

 (MQC)واحدهای تولیدی و مراکز عرضه،

 و ...

 دستی
های ساخت  تعداد کل پروانه

 فعال تحت پوشش
 011 × دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2   

میانگین ساعات آموزشی برگزار شده جهت 

 کارکنان
 تعداد کارکنان دستی مجموع ساعات آموزشی برگزار شده

سامانه جامع 

 پرسنلی
_ 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9   

های آموزشی برگزار شده / چاپ  تعداددوره

مطالب آموزشی/ سخنرانی و ارائه در 

 ها و موارد مرتبط های ملی / همایش رسانه

چاپ  های آموزشی برگزار شده + تعداددوره

مطالب آموزشی+ سخنرانی و ارائه در 

 ها + موارد مرتبط های ملی + همایش رسانه

 _ _ 0 دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01 

های ملی  درصد مشارکت معاونت در برنامه

 تعیین شده توسط سازمان غذا و دارو
 دستی های عملیاتی اجرا شده تعداد برنامه

عملیاتی های  تعدا کل برنامه

 مصوب در سال
 011 × دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 های طبیعی ، سنتی و مکمل اداره  امور فرآورده

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع 

اخذ 

 شاخص 

 سطح

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج صورت 

 کسر 
 مخرج کسر

منبع 

استخراج 

 مخرج کسر 

 ضریب

00 

درصد اقدامات قانونی منجر به نتیجه برای 

های طبیعی ،  پیشگیری از قاچاق فرآورده

 سنتی و مکمل

 دستی تعداد اقدام قانونی منجر به نتیجه
تعداد بازدید منجر به کشف 

 قاچاق
 011 × دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08   

های دارویی بررسی شده  درصد فرآورده

مطابق با دستورالعمل  (PMQCدربرنامه)

 اجرایی

 دستی های دارویی بررسی شده تعداد فرآورده
های دارویی  تعداد فرآورده

 برنامه ریزی شده
 011 × دستی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 

عرضه ها و مراکز  میزان نظارت بر عطاری

های تغذیه ای، رژیمی و ورزشی تحت  مکمل

 پوشش

های عرضه  ها و مکان تعداد عطاری

های تغذیه ای و رژیمی و ورزشی  مکمل

 بازرسی شده

 دستی

ها و  تعداد کل عطاری

های  های عرضه مکمل مکان

 تغذیه ای، رژیمی و ورزشی 

 هیات امنا 011 × دستی

01 

در برابر  درصد اقدامات قانونی انجام شده

موارد عدم انطباق یا تخلفات مشاهده شده 

مستند در بازرسی از مراکز عرضه 

 های سالمت فرآورده

تعداد موارد تخلف و عدم انطباق توسط 

های سالمت که  مراکز عرضه فرآورده

 برخورد قانونی در مورد آن انجام شده است

 دستی
تعداد کل موارد تخلف و عدم 

 انطباق این مراکز
 هیات امنا 011 × دستی

 
  



 191 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ارزیابی عملکرد مدیریت نظارت برامور دارو و مواد تحت کنترل

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص 

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

منبع 

استخراج 

 مخرج کسر 

 ضریب

0 

میانگین اقالم دارویی تجویزی در نسخ 

 پزشکان

تعدادکل اقالم دارویی تجویز شده در 

 کل نسخ مورد بررسی

نرم افزار 

 پردازش نسخ

تعداد کل نسخ بررسی شده د رحوزه تحت 

 پوشش دانشگاه

نرم افزار 

پردازش 

 نسخ

 هیات امنا _

8   

درصد افزایش در گزارشهای عوارض 

دارویی ارسالی از مراکز ارائه دهنده 

 خدمات درمانی دولتی

با  ADRتعداد مراکز درمانی دارای فرم 

 پوستر آموزشی مرتبط

دستی و 

 الکترونیك

تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات دولتی 

های دولتی، مراکز بهداشتی  درمانی)بیمارستان

 های دولتی( تحت پوشش درمانی و داروخانه

دستی و 

 الکترونیك
 هیات امنا 011 ×

9   

نسبت تعداد گزارش عوارض ناخواسته 

( به هر پزشك در ADRثبت شده)

 دانشگاه 

در سال  ADRتعداد گزارشهای ثبت شده 

 مورد نظر

دستی و 

 الکترونیك

تعداد کل پزشکان حوزه دانشگاه در همان 

 سال 

جامع  سامانه

 پرسنلی
 هیات امنا _

1 

میزان تجویز داروهای پر مصرف و پر 

های دارویی ابالغی  هزینه براساس پروتکل

 در بیمارستانهای تحت پوشش

های داروهای پرمصرف و  تعداد پروتکل

پر هزینه ابالغی اجرا شده در 

 های تحت پوشش بیمارستان

 دستی
پر های داروهای پر مصرف و  تعداد پروتکل

 هزینه ابالغی سازمان غذا و دارو
 هیات امنا 011 × دستی

5 ها تعداد داروخانه ها تعداد داروخانه HIX 0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

های دارای مجوز به  نسبت تعداد داروخانه

 جمعیت

های دارای مجوز از  تعداد داروخانه

 دانشگاه
HIX تعداد جمعیت HIX _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

درصدشهرستانهای تابعه دانشگاه که 

متناسب با آیین نامه داروخانه دارای 

 داروخانه هستند

تعداد شهرستانهای تابعه دانشگاه که 

متناسب با آیین نامه داروخانه دارای 

 داروخانه هستند.

 011 × دستی های تحت پوشش دانشگاه تعداد کل شهرستان دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 غذا و دارومعاونت  191

 

 ارزیابی عملکرد مدیریت نظارت برامور دارو و مواد تحت کنترل

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص 

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

منبع 

استخراج 

 مخرج کسر 

 ضریب

2 

درصد جلسات تشکیل شده کمیسیون ماده 

81 

تعداد جلسات تشکیل شده کمیسیون ماده 

81 
 دستی

تعداد کل جلسات برنامه ریزی شده مطابق 

 برنامه
 011 × دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9   

ها  میانگین زمان پاسخگویی در خواست

 81در کمیسیون ماده 

های صرف شده جهت  مجموع زمان

ها در کمیسیون  پاسخگویی به درخواست

 81ماده 

 _ دستی ها تعداد کل درخواست دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01   

میانگین زمان پاسخگویی به درخواست 

متقاضی جهت کارشناسی محل داروخانه 

 های پخش دارویی و شرکت

های پاسخگویی به  مجموع زمان

درخواست کارشناسی محل داروخانه و 

 های پخش دارویی شرکت

 _ دستی ها تعداد کل درخواست دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00   

های صادره اجرایی شده  درصد ابالغ

 سازمان
 011 × دستی های صادره سازمان  تعداد کل ابالغ دستی های اجرایی شده سازمان تعداد ابالغ

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08 

های درمان سوء  درصد بازدید از کلینیك

مصرف مواد و بیمارستانهای تحت پوشش 

 و مراکز دانشگاه

های انجام شده از  مجموع بازدید

های درمان سوء مصرف مواد،  کلینیك

ها و مراکز دریافت کننده  بیمارستان

 داروی مخدر

 دستی
مراکز ها و  ها، کلینیك تعداد کل بیمارستان

 دریافت کننده داروی مخدر
 011 × دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 نرم افزار  های بازرسی شده تعداد داروخانه های بازرسی شده درصد داروخانهHIX های تحت پوشش تعداد کل داروخانه 
نرم افزار 

HIX 
× 011 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان
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 ارزیابی عملکرد مدیریت نظارت برامور دارو و مواد تحت کنترل

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص 

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

منبع 

استخراج 

 مخرج کسر 

 ضریب

01   

های بازرسی شده به  داروخانهنسبت تعداد 

 تعداد کارشناسان مدیریت دارو
 تعداد کارشناسان مدیریت دارو HIXنرم افزار  های بازرسی شده تعداد داروخانه

نرم افزار 

HIX 
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

05 

های)بازرسی شده( با  درصد داروخانه

تخلف عرضه داروی قاچاق و داروهای 

 توزیع خارج از شبکه

های با تخلف عرضه  تعداد داروخانه

داروی قاچاق و داروهای خارج از شبکه 

 توزیع

 های بازرسی شده تعداد کل داروخانه HIXنرم افزار 
نرم افزار 

HIX 
× 011 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02 

های  متوسط امتیاز ارزشیابی داروخانه

 تحت نظارت

های  داروخانهمجموع امتیاز ارزشیابی کل 

 تحت پوشش دانشگاه
 های تحت پوشش تعداد کل داروخانه HIXنرم افزار 

نرم افزار 

HIX 
 هیات امنا _

02 های پخش دارو درصد بازدید از شرکت 
های پخش  تعداد کل بازدیدها از شرکت

 دارو
 011 × دستی های پخش دارو تعداد کل شرکت دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

02   

درصد داروخانه ای پوشش داده شده 

 های پخش دارو توسط شرکت

تعداد داروخانه ای پوشش داده شده 

 های پخش دارو توسط شرکت
 011 × دستی های تحت پوشش تعداد کل داروخانه دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09   

های پخش  میانگین امتیاز ارزشیابی شرکت

 دارو

ارزشیابی مراکز توزیع مجموع امتیاز 

داروی تحت نظارت دانشگاه در سال 

 مورد نظر

 دستی
تعداد کل مراکز توزیع تحت نظارت در همان 

 سال 
 هیات امنا _ دستی

81 

درصد تأمین و توزیع داروهای بیماران 

 خاص

تعداد داروی تامین شده برای بیماران 

 خاص
 011 × دستی تعداد داروی مورد نیاز بیماران خاص دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 غذا و دارومعاونت  197

 

 ارزیابی عملکرد مدیریت نظارت برامور دارو و مواد تحت کنترل

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص 

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

منبع 

استخراج 

 مخرج کسر 

 ضریب

80 

های دارای بیش از دو قلم  نسبت داروخانه

های  داروی قاچاق به کل داروخانه

 بازرسی شده تحت پوشش دانشگاه

های تحت پوشش دانشگاه  تعداد داروخانه

های انجام شده دارای بیش  که در بازرسی

 از دو قلم فرآورده دارویی قاچاق بوده اند

 های تحت پوشش  تعداد کل داروخانه HIXنرم افزار 
نرم افزار 

HIX 
 هیات امنا _

88 

نسبت واحدهای بیمارستانی دارای حساب 

 دارویی تفکیك شده به کل واحدها

تعداد واحدهایی که حساب دارو و 

 ملزومات دارویی آنها تفکیك شده است
 هیات امنا _ آواب تعداد کل واحدهای بیمارستانی دانشگاه دستی

89 میانگین کمبودهای دارویی 
مجموع تعداد کل کمبودهای دارویی 

 گزارش شده در طول سال
 دستی

هایی که گزارش کمبود صورت  تعداد ماه

 گرفته است
 هیات امنا _ دستی

 
  



 198 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ارزیابی عملکرد مدیریت تجهیزات پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 صورت کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0   

های آموزشی واحد تجهیزات  تعداد دوره

پزشکی و نیروهای مهندسی پزشکی درمراکز 

 درمانی

های آموزشی برگزار شده واحد  تعداد دوره

تجهیزات پزشکی جهت نیروی انسانی و 

 مدیریت

 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8  تعدادMDR ثبت شده با اطالعات کامل 

)گزارش به موقع مشکالت  MDRتعداد 

کیفی و حوادث ناگوار تجهیزات پزشکی( 

 ثبت شده با اطالعات کامل

 _ _ IMED 0نرم افزار 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

درصد فاکتورهای خریدبررسی ونظارت شده 

 در بازدید مراکز درمانی
 تعداد فاکتورهای خرید بررسی شده

فاکتورهای خرید 

دریافتی از مراکز 

 درمانی

تعداد حداقل فاکتور خریدی که 

باید در بازدید هر مرکز بررسی 

 مراکز بازدید شدهتعداد × شود

تعداد 

فاکتورهای 

 بررسی شده

_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1 

میانگین تعداد بازدیدهای انجام شده از 

 های )تولیدی، توزیعی و اصناف( شرکت

های  تعداد بازدیدهای انجام شده از شرکت

)تولیدی، توزیعی و اصناف( جهت بازدید و 

 بازرسی

 دستی
)تولیدی،  های تعداد کل شرکت

 توزیعی و اصناف(
_ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5 میانگین کمبودهای تجهیزات پزشکی 
مجموع تعداد کل کمبودهای تجهیزات 

 پزشکی گزارش شده در طول سال
 IMEDنرم افزار 

هایی که گزارش کمبود  تعداد ماه

 صورت گرفته است
_ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     

درصد پاسخ به مکاتبات معاونت غذا و دارو 

 در مدت زمان تعیین شده

تعداد پاسخ به مکاتبات سازمان غذا و دارو و 

اداره  کل تجهیزات پزشکی در مدت زمان 

 تعیین شده

 دستی
های زمان دار  تعداد کل نامه

 ارسال شده در سال
 011 × دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 

پاسخگویی به شکایات مردمی، درصد 

های ذیربط و کاالی قاچاق  دانشگاهی، ارگان

 مطابق با زمان مندرج در دستورالعمل

تعدادکل شکایات پاسخ داده شده مطابق با 

 زمان مندرج در دستورالعمل
 011 × دستی تعداد کل شکایات وارده دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 غذا و دارومعاونت  191

 

 ارزیابی عملکرد مدیریت تجهیزات پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 صورت کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

2   

واگذار شده )صدور، درصد امور اجرایی 

اصالح و تمدید پروانه تولید تجهیزات 

پزشکی، ثبت شناسنامه شرکتهای توزیع کننده 

 و  اصناف تجهیزات پزشکی(

 IMEDنرم افزار  تعداد اقدامات انجام شده در زمان مقرر
تعداد کل امور اجرایی واگذار 

 شده
_ × 011 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

تعداد بازدیدهای انجام شده از میانگین 

موسسات پزشکی) بیمارستانها، مراکز 

 درمانی،مراکراز جراحی و...(

تعداد بازدیدهای انجام شده از تعداد 

بازدیدهای انجام شده از موسسات پزشکی) 

بیمارستانها، مراکز درمانی،مراکراز جراحی 

 و...( جهت بازدید و بازرسی

 دستی

تعداد کل  موسسات پزشکی) 

بیمارستانها، مراکز 

 درمانی،مراکراز جراحی و...(

_ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01   

های انجام شده به ازاء هر  میانگین بازدید

 کارشناس

های انجام شده از موسسات  تعداد بازدید

پزشکی، واحدهای تولیدی، شرکتهای 

 توزیعی و اصناف تجهیزات پزشکی

 _ دستی تعداد کارشناسان  دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 
  



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 ارزیابی عملکرد آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

 ردیف

مرجع اخذ  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  شاخص

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی            

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر 
 ضریب

0 تعداد کل نمونه های مطابقت دار درصد افزایش سالمت تولید 
نرم افزار شبکه 

 ملی آزمایشگاه

تعداد کل نمونه های پذیرش 

 شده

نرم افزار شبکه 

 ملی آزمایشگاه
× 011 

ارزیابی 

 عملکرد

8 




شده بر روی نمونه های  سرانه آزمون انجام

 مشمول طرح پایش محصوالت کشاورزی

تعداد کل آزمون انجام شده روی 

نمونه های طرح پایش محصوالت 

 کشاورزی

 فایل اکسل

تعداد کارشناسان آزمون کننده 

در طرح پایش محصوالت 

 کشاورزی

 _ فایل اکسل
ارزیابی 

 عملکرد

9 




سرانه آموزش به مسئولین فنی واحدهای 

 تولیدی

تعداد کل مسئولین فنی آموزش 

 دیده
 _ دستی تعداد کارشناس آموزش دهنده دستی

ارزیابی 

 عملکرد

1 




میانگین آزمون انجام شده توسط هر 

 کارشناس
 _ دستی تعداد کل نیروی کارشناسی دستی تعداد کل آزمون انجام شده

ارزیابی 

 عملکرد

5 

مهارت درصد موفقیت دراجرای برنامه های 

 (PT/CRM/RMآزمایی )

تعداد پاسخ های قابل قبول آزمون 

 های مهارت
 دستی

تعداد کل آزمون های پاسخ داده 

 شده
 011 × دستی

ارزیابی 

 عملکرد

2 

درصد پاسخ دهی به نمونه دریافت شده در 

 مدت زمان قابل قبول

تعداد پاسخ های صادره درمدت 

 زمان قابل قبول

نرم افزار شبکه 

 آزمایشگاهملی 
 تعداد کل پاسخ های صادره

نرم افزار شبکه 

 ملی آزمایشگاه
× 011 

ارزیابی 

 عملکرد

2 

درصد ممیزی انجام شده از آزمایشگاه 

 همکار و مجاز فعال 

تعداد ممیزی انجام شده از 

 آزمایشگاه همکار و مجاز فعال
 دستی

تعداد کل آزمایشگاه های 

 همکار و مجاز فعال
 011 × دستی

ارزیابی 

 عملکرد

2 

درصد ممیزی انجام شده از آزمایشگاه های 

 واحدهای تولیدی فعال

تعداد ممیزی انجام شده از 

آزمایشگاه های واحدهای تولیدی 

 فعال

 دستی
تعداد کل درخواست ممیزی از 

 واحدهای تولیدی 
 011 × دستی

ارزیابی 

 عملکرد

 

 



 

 

 

 

 

 

 فناوری و تحقیقاتمعاونت 
 

  



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد ردیف

 مرجع اخذ شاخص

 

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0 
 

های تحقیقاتی مصوب تعداد طرح 

های تحقیقاتی  تعداد طرح

مصوب پایان نامه ای و غیر 

 پایان نامه ای

ورژن جدید سامانه  -اکسل فایل 

 پژوهشیار
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8 
 

های تحقیقاتی پایان یافته تعداد طرح 
های تحقیقاتی  تعداد طرح

 پایان یافته

ورژن جدید سامانه -فایل اکسل 

 پژوهشیار
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9 تعدادتحقیقات نظام سالمت درصد تحقیقات نظام سالمت 
ورژن جدید سامانه -فایل اکسل 

 پژوهشیار

تعداد کل 

تحقیقات 

علوم پزشکی 

 اصفهان

فایل اکسل در 

آینده ورژن 

جدید سامانه 

 پژوهشیار

×011 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1 
 



های مصوب کمیته  تعداد طرح

 تحقیقات دانشجویی

های مصوب  تعداد طرح

 دانشجوییکمیته تحقیقات 

ورژن جدید سامانه -فایل اکسل 

 پژوهشیار
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5 
 



های تحقیقاتی مصوب بر  تعداد طرح

 اساس نوع طرح

های تحقیقاتی  تعداد طرح

 مصوب بر اساس نوع طرح

ورژن جدید سامانه -فایل اکسل 

 پژوهشیار
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 فناوری و تحقیقاتمعاونت  119

 

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد ردیف

 مرجع اخذ شاخص

 

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

2 

های مصوب شورای  بودجه کل طرح

 پژوهشی

های مصوب  بودجه کل طرح

 شورای پژوهشی

ورژن جدید سامانه  -فایل اکسل 

 پژوهشیار
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 
 



های مصوب کمیته  بودجه طرح

 تحقیقات دانشجویی

های مصوب  بودجه طرح

 کمیته تحقیقات دانشجویی

سامانه ورژن جدید  -فایل اکسل 

 پژوهشیار
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 
 



های تحقیقاتی همراستا  درصد طرح

 های علوم پزشکی کشور با اولویت

های تحقیقاتی  تعداد طرح

های علوم  همراستا با اولویت

 پزشکی کشور

 فایل اکسل

های  کل طرح

تحقیقاتی 

علوم پزشکی 

 دانشگاه

فایل اکسل 

)در آینده 

ورژن جدید 

سامانه 

 پژوهشیار(

×011 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9 
 



نسبت تحقیقات کاربردی به کل 

تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 تعداد تحقیقات کاربردی
ورژن جدید سامانه  -فایل اکسل

 پژوهشیار

کل تحقیقات 

علوم پزشکی 

 اصفهان

فایل اکسل 

)در آینده 

ورژن جدید 

سامانه 

 پژوهشیار(

_ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد ردیف

 مرجع اخذ شاخص

 

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

01 

تعداد مراکز تحقیقاتی دارای موافقت 

 اصولی

تعداد مراکز تحقیقاتی دارای 

 موافقت اصولی
 _ _ 0 فایل اکسل

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

00 

تعداد مراکز تحقیقاتی دارای موافقت 

 قطعی

تعداد مراکز تحقیقاتی دارای 

 موافقت قطعی
 _ _ 0 فایل اکسل

شاخصهای ملی سالمت، 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

08 
 



های پژوهشی  امتیاز ارزشیابی فعالیت

 مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه

های  امتیاز ارزشیابی فعالیت

پژوهشی مراکز تحقیقاتی 

 مصوب دانشگاه

 _ _ 0 فایل اکسل
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09 
 



تحقیقاتی ثبت های  تعداد طرح

 ها و پیامدهای سالمت بیماری

تعداد طرح تحقیقاتی ثبت 

ها و پیامدهای  بیماری

 سالمت

 _ _ 0 فایل اکسل و پژوهشیار
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 

  



 فناوری و تحقیقاتمعاونت  111

 

 مدیریت توسعه و فناوری دانشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0   های دانش بنیان  تعداد شرکت 
های دانش  تعداد شرکت

 بنیان 

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 
دانشگاه علوم -هیات امنا

 پزشکی اصفهان

8   

های دانش بنیان تأسیس  تعداد شرکت

 یافته در سال مربوطه

های دانش  تعداد شرکت

بنیان تأسیس یافته در سال 

 مربوطه

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

 امناهیات  _ _ 0

9   

تعداد شرکتهای دانش بنیان مستقر در 

 مراکز رشد حوزه سالمت

تعداد شرکتهای دانش بنیان 

مستقر در مراکز رشد حوزه 

 سالمت

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 

هیات -برنامه ششم توسعه 

دانشگاه علوم پزشکی  -امنا

 اصفهان

1   

تعداد اعضای هیأت علمی آن  

دانشگاه که عضو هیأت مدیره یا 

بنیان  های دانش مدیرعامل شرکت

 هستند.

تعداد اعضای هیأت علمی  

آن دانشگاه که عضو هیأت 

مدیره یا مدیرعامل 

بنیان  های دانش شرکت

 هستند.

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

 هیات امنا _ _ 0

5     

های  میزان اشتغال به کار در شرکت

 بنیان دانش

میزان اشتغال به کار در 

 بنیان های دانش شرکت

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

 هیات امنا _ _ 0



 116 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت توسعه و فناوری دانشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

2   

تعداد مراکز توسعه فناوری سالمت  

 )مراکز رشد(

تعداد مراکز توسعه فناوری  

 سالمت )مراکز رشد(

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 

شاخصهای ملی سالمت، 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

های تحقیقاتی )علم و  تعداد پارک

 فناوری( در حوزه سالمت

های تحقیقاتی  تعداد پارک

فناوری( در حوزه )علم و 

 سالمت

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

 شاخصهای ملی سالمت _ _ 0

2 

تعداد اختراعات، اکتشافات و 

 های ثبت شده  نوآوری

تعداد اختراعات، اکتشافات 

 های ثبت شده  و نوآوری

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 

 -شاخصهای ملی سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9 

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت 

 رسیده با موضع سالمت

تعداد اختراعات و اکتشافات 

به ثبت رسیده با موضع 

 سالمت

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

 های ملی سالمت شاخص _   0

01   

اعتبارات فناوری جذب شده از سایر 

 های دولتی ارگان

اعتبارات فناوری جذب شده 

 های دولتی از سایر ارگان

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 فناوری و تحقیقاتمعاونت  117

 

 مدیریت توسعه و فناوری دانشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

00   

ها و قراردادهای  تعداد تفاهم نامه 

مشترک بین مراکز علمی و 

 دانشگاهی 

ها و  تعداد تفاهم نامه 

قراردادهای مشترک بین 

 مراکز علمی و دانشگاهی 

 _ _ htdo.research.ac.ir 0دستی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

08   

های مشترک با سایر  تعداد طرح

ها و ارگانهای دولتی و  سازمان

 خصوصی 

های مشترک با  تعداد طرح

ها و ارگانهای  سایر سازمان

 دولتی و خصوصی 

 _ _ htdo.research.ac.ir  0دستی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09   

درآمدهای حاصل از فروش  

 خدمات

درآمدهای حاصل از فروش  

 خدمات

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01    اعتبارات کسب شده از رویالیتی 
اعتبارات کسب شده از 

 رویالیتی 

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 
پزشکی  دانشگاه علوم

 اصفهان

05 

درآمدحاصل از قراردادهای ارتباط 

 با صنعت

درآمدحاصل از قراردادهای 

 ارتباط با صنعت
 _ _ htdo.research.ac.ir 0دستی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 118 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت توسعه و فناوری دانشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

02   

تعداد نمونه آزمایشگاهی حاصل از  

 تحقیقات دانشگاهی

تعداد نمونه آزمایشگاهی 

 حاصل از تحقیقات

 دانشگاهی

 _ _ htdo.research.ac.ir 0دستی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02   

های علم و فناوری در  تعداد سامانه

های  حوزه سالمت مستقر در دانشگاه

 علوم پزشکی کشور

های علم و  تعداد سامانه

فناوری در حوزه سالمت 

های علوم  مستقر در دانشگاه

 پزشکی کشور

های توسعه  فعالیتسامانه اطالعات 

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

 های ملی سالمت شاخص _ _ 0

02   

های تحقیقاتی منجر به  تعداد پروژه 

 پتنت وثبت مالکیت معنوی

های تحقیقاتی  تعداد پروژه 

منجر به پتنت وثبت مالکیت 

 معنوی

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 هhtdo.research.ac.irوزارتخان

 هیات امنا _ _ 0

09   

تعداد پژوهشهای منتهی به تولید و  

 فناوری 

تعداد پژوهشهای منتهی به  

 تولید و فناوری 

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان 

81   

برگزار شده توسط های  تعداد دوره

 های تجهیزات پزشکی مرکز مهارت

های برگزار شده  تعداد دوره

های  توسط مرکز مهارت

 تجهیزات پزشکی

 _ _ htdo.research.ac.ir 0دستی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 فناوری و تحقیقاتمعاونت  111

 

 مدیریت توسعه و فناوری دانشگاه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

80   

های ارایه شده در  تعداد مشاوره

 حوزه مالکیت فکری

های ارایه شده  تعداد مشاوره

 مالکیت فکریدر حوزه 
 _ _ htdo.research.ac.ir 0دستی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

88   

های ارایه شده در  تعداد مشاوره

 حوزه تجاری سازی

های ارایه شده  تعداد مشاوره

 در حوزه تجاری سازی
 _ _ htdo.research.ac.ir 0دستی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89 

مستقر در پارک های  تعداد شرکت

 علم و فناوری

های مستقر در  تعداد شرکت

 پارک علم و فناوری

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81   

تعداد محصوالت تولید شده در 

 های مستقر در مرکز رشد شرکت

 تعداد محصوالت تولید شده

های مستقر در  در شرکت

 مرکز رشد

های توسعه  سامانه اطالعات فعالیت

فناوری 

 htdo.research.ac.irوزارتخانه

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

85   

تعداد دانش فنی تولید شده از اجرای 

 های محصول محور طرح

تعداد دانش فنی تولید شده 

های محصول  از اجرای طرح

 محور

 _ _ htdo.research.ac.ir 0دستی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

  



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت اطالع رسانی  پزشکی و منابع علمی/ ستاد امور کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0 0 فایل اکسل های فعال تعداد کتابخانه های دانشگاهی فعال تعداد کتابخانه _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8   0 فایل اکسل های مطالعه سالنتعداد  های مطالعه تعداد سالن _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9 

های اطالعاتی رایانه ای  تعداد پایگاه

 تولید شده در کتابخانه

های اطالعاتی  تعداد پایگاه

رایانه ای تولید شده در 

 کتابخانه

سامانه آذرسا شرکت پارس 

 elib.mui.ac.irآذرخش
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1   تعداد منابع الکترونیکی تعداد منابع الکترونیکی 
سامانه مدیریت اطالعات 

 eprint.mui.ac.irتحقیقات
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   تعداد منابع ثبت شده تعداد منابع ثبت شده 
سامانه آذرسا شرکت پارس 

 elib.mui.ac.irآذرخش
0 _ _ 

 دانشگاه علوم پزشکی

 اصفهان



 فناوری و تحقیقاتمعاونت  119

 

 مدیریت اطالع رسانی  پزشکی و منابع علمی/ ستاد امور کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

2    تعداد منابع فهرست نویسی شده 
تعداد منابع فهرست نویسی 

 شده 

سامانه آذرسا شرکت پارس 

 elib.mui.ac.irآذرخش
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2    تعداد خدمات اشاعه اطالعات علمی 
تعداد خدمات اشاعه 

 اطالعات علمی 
 _ _ 0 فایل اکسل

پزشکی دانشگاه علوم 

 اصفهان

2   تعداد کل عنوان کتب فارسی 
تعداد کل عنوان کتب 

 فارسی
 _ _ elib.mui.ac.ir 0سامانه آذرسا

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   سامانه آذرسا تعداد کل نسخ کتب فارسی تعداد کل نسخ کتب فارسیelib.mui.ac.ir 0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   سامانه آذرسا تعداد کل عنوان کتب التین تعداد کل عنوان کتب التینelib.mui.ac.ir 0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت اطالع رسانی  پزشکی و منابع علمی/ ستاد امور کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

00   سامانه آذرسا تعداد کل نسخ کتب التین تعداد کل نسخ کتب التینelib.mui.ac.ir 0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

08   

در یك تعداد کتب خریداری شده 

 دوره زمانی مشخص
 _ _ 0 فایل اکسل تعداد کتب خریداری شده 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09   سامانه آذرسا تعداد منابع امانت داده شده تعداد کتاب امانت داده شدهelib.mui.ac.ir 0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   سامانه آذرسا بازگشتیتعداد منابع  تعداد منابع بازگشتیelib.mui.ac.ir 0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

05   

تعداد کاربران استفاده کننده از 

 ها کتابخانه

تعداد کاربران استفاده کننده 

 ها از کتابخانه
 _ _ elib.mui.ac.ir 0سامانه آذرسا

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 فناوری و تحقیقاتمعاونت  119

 

 مدیریت اطالع رسانی  پزشکی و منابع علمی/ ستاد امور کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

02   

شده با تعداد اعضاء تسویه حساب 

 ها کتابخانه

تعداد اعضاء تسویه حساب 

 ها شده با کتابخانه
 _ _ elib.mui.ac.ir 0سامانه آذرسا

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02   

های آموزشی برگزار  تعدادکارگاه

 ها  شده در کتابخانه

های آموزشی  تعداد کارگاه

 برگزار شده در

 _ _ 0 فایل اکسل
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 ها در سال بررسی کتابخانه

02   

های  تعداد گزارشات نهایی طرح

تحقیقاتی دریافت شده توسط 

 کتابخانه

تعداد گزارشات نهایی 

های تحقیقاتی دریافت  طرح

 شده توسط کتابخانه

 _ _ elib.mui.ac.ir 0سامانه آذرسا
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

09   

های  گزارشات نهایی طرحتعداد کل 

 تحقیقاتی موجود کتابخانه

تعداد کل گزارشات نهایی 

های تحقیقاتی موجود  طرح

 کتابخانه

 _ _ 0 سامانه آذرسا
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
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 مدیریت اطالع رسانی  پزشکی و منابع علمی/ ستاد امور کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

81   

های  تعداد گزارشات نهایی پایان نامه

 دریافت شده توسط کتابخانه

تعداد گزارشات نهایی پایان 

دریافت شده توسط های  نامه

 کتابخانه

 _ _ elib.mui.ac.ir 0سامانه آذرسا
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

80   

های  تعداد گزارشات نهایی پایان نامه

 موجود در کتابخانه

تعداد گزارشات نهایی پایان 

 های موجود در کتابخانه نامه
 _ _ elib.mui.ac.ir 0سامانه آذرسا

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

88   

تعداد بارگزاری در نرم افزار گزارش 

های تحقیقاتی دریافت  نهایی طرح

 شده

تعداد بارگزاری در نرم افزار 

های  گزارش نهایی طرح

 تحقیقاتی دریافت شده

 _ _ elib.mui.ac.ir 0سامانه آذرسا
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

89   

تعداد بارگزاری در نرم افزارگزارش 

 نهایی پایان نامه دریافت شده

تعداد بارگزاری در نرم 

افزارگزارش نهایی پایان نامه 

 دریافت شده

 _ _ elib.mui.ac.ir 0سامانه آذرسا
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

81   

نسبت کتب به پژوهشگران تطبیق 

 یافته
 elib.mui.ac.irسامانه آذرسا تعداد کتب 

تعداد 

پژوهشگران 

یافته تطبیق 

)معاونت 

 آموزشی(

معاونت 

 آموزشی
_ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
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 مدیریت اطالع رسانی  پزشکی و منابع علمی/ ستاد امور کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

85   های اطالعاتی  میزان استفاده از پایگاه 
های  میزان استفاده از پایگاه

 اطالعاتی 

سامانه مدیریت اطالعات 

 eprint.mui.ac.irتحقیقات
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82    تعداد کتاب منتشر شده  تعداد کتاب منتشر شده 

فایل اکسل)از سامانه مداد وزارت 

بهداشت نیز قابل استخراج 

 books.research.ac.irاست(

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

82   

های کتاب چاپ شده بین  تعداد فصل

 المللی 

های کتاب چاپ  تعداد فصل

 شده بین المللی 

سامانه مداد وزارت  فایل اکسل)از

بهداشت نیز قابل استخراج 

 books.research.ac.irاست(

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 

  



 116 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 امور مجالتمدیریت اطالع رسانی  پزشکی و منابع علمی/ 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0    تعداد مجالت مصوب فارسی 
تعداد مجالت مصوب 

 فارسی

بانك نشریات علوم پزشکی کشور 

(journals.research.ac.ir )

journals.mui.ac.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2    تعداد مجالت مصوب انگلیسی 
تعداد مجالت مصوب 

 انگلیسی

بانك نشریات علوم پزشکی کشور 

(journals.research.ac.ir )

journals.mui.ac.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

3   

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت 

 مصوب دانشگاه در سال

مقاالت چاپ شده در تعداد 

هر یك ازمجالت دانشگاه 

 در سال

بانك نشریات علوم پزشکی کشور 

(journals.research.ac.ir )

journals.mui.ac.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

4   

تعداد مجالت علوم پزشکی دانشگاه 

های بین المللی  نمایه شده در پایگاه

 معتبر 

تعداد مجالت علوم پزشکی 

دانشگاه نمایه شده در 

 های بین المللی معتبر  پایگاه

بانك نشریات علوم پزشکی کشور 

(journals.research.ac.ir )

journals.mui.ac.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   

پژوهشی در -تعداد مجالت علمی

 حوزه سالمت

-تعداد مجالت علمی

 سالمت پژوهشی در حوزه
 شاخصهای ملی سالمت _  _ 0 _
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 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی/  واحد علم سنجی

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 مخرج کسر استخراج صورت کسرمنبع  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

0     0 بر اساس آئین نامه و نتایج ارسالی از وزارت امتیاز محور ساختار امتیاز محور ساختار _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8     0 ارسالی از وزارتبر اساس آئین نامه و نتایج  امتیاز محورتولید علم امتیاز محورتولید علم _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 رتبه پژوهشی کشوری دانشگاه 
رتبه پژوهشی کشوری 

 دانشگاه
 _ _ _ بر اساس آئین نامه و نتایج ارسالی از وزارت

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 تعداد مقاالت تعداد مقاالت 

 scopusو wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

)ممکن است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل 

استخراج باشد 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://ww
w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5   

تعداد مقاالت ارائه شده در 

های  ها که در پایگاه همایش

wos وscopus  نمایه شده

 است.

تعداد مقاالت ارائه شده 

ها که در  در همایش

 wosهای  پایگاه

نمایه شده  scopusو

 است.

)ممکن است  scopusو  wosاستخراج شده از سه پایگاه 

از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل استخراج باشد( 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com./ 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

درصد مقاالت چاپ شده در 

 ISIمجالت ایندکس شده در 

 (0)نوع 

تعداد مقاالت چاپ 

 شده در مجالت
)ممکن  scopusو wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل استخراج باشد( 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://www.ncbi.nl

m.nih.gov/pubmed/ 

تعداد کل مقاالت 

دانشگاه که در 

، wosهای  پایگاه

pubmed وscopus 

 نمایه شده است.

استخراج شده از 

، wosسه پایگاه 

pubmed 
 scopusو

×011 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
 ISIایندکس شده در 
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 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی/  واحد علم سنجی

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 مخرج کسر استخراج صورت کسرمنبع  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

2 

 
  

درصد مقاالت چاپ شده در 

مجالت ایندکس شده در 

Pubmed(8)نوع 

تعداد مقاالت چاپ 

شده در مجالت 

ایندکس شده در 

Pubmed 

)ممکن است از ورژن  pubmedاستخراج شده از پایگاه 

جدید پژوهشیار درآینده قابل استخراج باشد( 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

تعداد کل مقاالت 

دانشگاه که در 

، wosهای  پایگاه

pubmed وscopus 

 نمایه شده است.

استخراج شده از 

، wosسه پایگاه 

pubmed 
 scopusو

×011 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

درصد مقاالت چاپ شده در 

 (9)نوع  Scopusایندکس 

تعداد مقاالت چاپ 

شده در مجالت 

ایندکس شده در 

Scopus 

)ممکن است از ورژن  scopusاستخراج شده از پایگاه 

جدید پژوهشیار درآینده قابل استخراج باشد( 

https://www.scopus.com/ 

تعداد کل مقاالت 

دانشگاه که در 

، wosهای  پایگاه

pubmed وscopus 

 نمایه شده است.

استخراج شده از 

، wosسه پایگاه 

pubmed 
 scopusو

×011 

سالنامه آماری 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9   

امتیاز مقاالت منتشر شده 

دانشگاه در 

 Scopusهای پایگاه

،PubMed  وISI 

امتیاز مقاالت منتشر 

شده دانشگاه در 

 Scopusهای پایگاه

،PubMed  وISI 

 scopusو  wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

)ممکن است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل 

استخراج باشد 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://ww
w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 هیات امنا _ _ 0

01   

تعداد مقاالت چاپ شده در 

% مجالت برتر هر رشته بر 85

و نمایه  SJRاساس شاخص 

 شده در پایگاه اسکوپوس

تعداد مقاالت چاپ 

% مجالت 85شده در 

برتر هر رشته بر اساس 

و نمایه  SJRشاخص 

شده در پایگاه 

 اسکوپوس

 scopusو wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://www.n

cbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 هیات امنا _ _ 0
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 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی/  واحد علم سنجی

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 مخرج کسر استخراج صورت کسرمنبع  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

00   

تعداد مقاالت چاپ   

شده دانشگاه که در 

، wosهای  پایگاه

pubmed 
نمایه شده  scopusو

 است

 scopusو wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

)ممکن است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل 

استخراج باشد( 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://www.n

cbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

تعداد کل اعضای هیأت 

 علمی

 )معاونت آموزشی( 

 هیات امنا _  
نسبت تعداد مقاالت چاپ  

شده دانشگاه به ازای عضو 

 هیأت علمی آن دانشگاه

08   

تعداد کل استنادات مقاالت 

دانشگاه در پایگاه استنادی 

Scopus در سال ارزشیابی 

تعداد کل استنادات 

مقاالت دانشگاه در 

پایگاه استنادی 

Scopus  در سال

 ارزشیابی

 scopusو  wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

)ممکن است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل 

استخراج باشد( 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://www.n
cbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 هیات امنا _   0

09   

تعداد مقاالت منتشر شده در 

 Scopusپایگاه استنادی 

دانشگاه که در آنها نویسنده 

مسئول متعلق به آن دانشگاه 

 است

تعداد مقاالت منتشر 

شده در پایگاه 

 Scopusاستنادی 

دانشگاه که در آنها 

نویسنده مسؤول متعلق 

 به آن دانشگاه است

و )ممکن  wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل استخراج 

 scopusباشد(

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 هیات امنا _   0

01   

تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه 

که طی  Scopusدر پایگاه 

المللی در سال  های بین همکاری

 ارزشیابی منتشر شده است.

تعداد مقاالت منتشر شده 

 Scopusدانشگاه در پایگاه 

های  که طی همکاری

المللی در سال ارزشیابی  بین

 منتشر شده است.

)ممکن  scopusو  wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

ل استخراج باشد( است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قاب

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://www.ncbi.nl

m.nih.gov/pubmed/ 

 هیات امنا _ _ 0
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 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی/  واحد علم سنجی

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 مخرج کسر استخراج صورت کسرمنبع  صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

05   

اچ ایندکس مقاالت دانشگاه 

در پایگاه اسکوپوس در سال 

 ارزشیابی

اچ ایندکس مقاالت 

دانشگاه در پایگاه 

اسکوپوس در سال 

 ارزشیابی

 scopusو wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

)ممکن است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل 

استخراج باشد( 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://www.n

cbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

0 _ _ 

سالنامه آماری 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02   

نسبت تعداد مقاالت ایندکس 

، wosهای  شده در پایگاه

pubmed وscopus  به کل

 تعداد پژوهشگر تطبیق یافته

تعداد مقاالت 

ایندکس شده در 

، wosهای  پایگاه

pubmed 
 scopusو

 scopusو  wos ،pubmedاستخراج شده از سه پایگاه 

)ممکن است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده قابل 

استخراج باشد( 

http://www.webofknowledge.com ./

https://www.scopus.com/,https://www.n
cbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

تعداد پژوهشگر تطبیق 

یافته درهمان سال 

 )معاونت آموزشی(

 هیات امنا _ _

02 

تعداد محققان علوم پزشکی 

 دانشگاه تأثیرگذار

تعداد محققان علوم 

پزشکی دانشگاه 

 تأثیرگذار

)ممکن است از ورژن جدید پژوهشیار درآینده  ESIپایگاه 

قابل استخراج باشد( 

http://esi.incites.thomsonreuters.com/ 

 برنامه ششم توسعه _ _ 0
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 دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش های زیست پزشکی

 ردیف

 اجزاء شاخص داشبوردسطوح 

 مرجع اخذ شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0   

های اخالق در  برگزاری کارگاه

 زیست پزشکیهای  پژوهش

تعداد اعضای هیات علمی 

شرکت کننده در 

های اخالق در  کارگاه

 های زیست پزشکی پژوهش

های  سامانه ملی اخالق در پژوهش

زیست 

  ethics.research.ac.irپزشکی

% تعداد 85

کل اعضای 

هیات علمی 

)معاونت 

 آموزشی(

_ ×011 
معاونت تحقیقات و فناوری 

 وزارت 

8   

رعایت استانداردهای نظارت بر 

های زیست  اخالق در انجام پژوهش

 پزشکی

های نظارت  تعداد کل طرح

شده توسط کمیته اخالق در 

 پژوهش

های  سامانه ملی اخالق در پژوهش

زیست 

  ethics.research.ac.irپزشکی

% تعداد 01

های  کل طرح

در حال اجرا 

طی سال 

 مربوطه

_ ×011 

کمیته ملی اخالق در 

ست های زی پژوهش

 پزشکی

9   های رد اعتبار شده درصد طرح 
های رد اعتبار  تعداد طرح

 شده

های  سامانه ملی اخالق در پژوهش

زیست پزشکی 

ethics.research.ac.ir 

تعداد کل 

های  طرح

 ارجاع شده

سامانه سازمان 

برنامه و 

بودجه کل 

 کشور

×011 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
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 پژوهشی  امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0     درآمد اختصاصی معاونت پژوهشی 
درآمد اختصاصی معاونت  

 پژوهشی 

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8  اعتبارات پژوهشی دانشگاه  اعتبارات پژوهشی دانشگاه 
نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   اعتبار تحقیقات سالمت اعتبار تحقیقات سالمت 
نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1  کل اعتبار پژوهشی دانشگاه درصد اعتبار پژوهشی  
نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه

کل اعتبار 

دانشگاه)مدیریت 

 بودجه(

سامانه سازمان 

برنامه و بودجه کل 

 کشور

×011 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   

درصد اعتبار تحقیقات توسعه و  

 فناوری سالمت 

اعتبار تحقیقات توسعه و  

 فناوری سالمت

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه

کل اعتبار پژوهشی 

  دانشگاه

نرم افزار نظام نوین 

شرکت مالی 

 روزآمد وزارتخانه

_ 

های ملی  شاخص

دانشگاه علوم  -سالمت

 پزشکی اصفهان

2    هزینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
هزینه خرید تجهیزات 

 آزمایشگاهی 

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
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 پژوهشی  امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

2   

اعتبارات هزینه شده برای پشتیبانی  

های پژوهشی ارشد و  پایان نامه

 دکترای

اعتبارات هزینه شده برای  

های  پشتیبانی پایان نامه

 پژوهشی ارشد و دکترای

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
_ _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2   

: اعتبارات خرید تجهیزات 

آزمایشگاهی جهت پشتیبانی امور 

 پژوهشی

: اعتبارات خرید تجهیزات 

آزمایشگاهی جهت پشتیبانی 

 امور پژوهشی

فایل اکسل در صورت را ه 

اندازی سامانه پژوهشیار ازآن 

 شود استخراج می

_ _ _ 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   

کل اعتبارات هزینه شده برای  

فرصت مطالعاتی و شرکت در 

 ها  کنفرانس

کل اعتبارات هزینه شده  

برای فرصت مطالعاتی و 

 ها  شرکت در کنفرانس

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
_ _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   

اعتبارات هزینه شده برای چاپ و 

 نشر

اعتبارات هزینه شده برای 

 چاپ و نشر

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

00   

های  اعتبارات هزینه شده برای طرح 

 تحقیقاتی 

اعتبارات هزینه شده برای  

 های تحقیقاتی  طرح

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

08   

درصد اعتبارات پژوهشی جذب شده 

 از منابع خارج دانشگاه

اعتبارات پژوهشی جذب 

 شده از منابع خارج دانشگاه

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه

کل اعتبار پژوهشی 

 دانشگاه 

نرم افزار نظام نوین 

مالی شرکت 

 وزارتخانهروزآمد 

×011 
های ملی  شاخص

 هیات امنا-سالمت
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 پژوهشی  امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 مرجع اخذ شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

09   کل اعتبار پژوهشی دانشگاه  سرانه اعتبار تحقیق به پژوهشگر 
نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه

تعداد کل 

 پژوهشگران
 011× فایل اکسل

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01 

درآمد درصد اعتبار دریافتی از محل 

اختصاصی سهم پژوهش از کل سهم 

های اختصاصی  پژوهش از درآمد

 دانشگاه)مصوبه هیات امنا(

اعتبار دریافتی از محل 

درآمد اختصاصی سهم 

 پژوهش

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه

سهم پژوهش از 

های  درآمد

 اختصاصی دانشگاه

نرم افزار نظام نوین 

مالی شرکت 

 زارتخانهروزآمد و

×011 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

05 

درصد بودجه اختصاصی داده شده به 

پژوهش )مصوبه هیات امنا( از کل 

 بودجه دانشگاه

بودجه اختصاصی داده شده 

به پژوهش )مصوبه هیات 

 امنا(

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه

کل بودجه دانشگاه 

 )مدیریت بودجه(

سامانه سازمان 

برنامه و بودجه کل 

 کشور

×011 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

02   

های تحقیقاتی  نسبت اعتبار طرح

 مصوب به بودجه پژوهشی دانشگاه

های تحقیقاتی  اعتبار طرح

 مصوب

نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه

کل بودجه پژوهشی 

 دانشگاه

نرم افزار نظام نوین 

مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه

 هیات امنا _

02   هزینه خرید منابع علمی هزینه خرید منابع علمی 
نرم افزار نظام نوین مالی شرکت 

 روزآمد وزارتخانه
0 _ _ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 و حوزه ریاستمعاونت توسعه مدیریت و منابع 
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

0 

نسبت مجموع اعتبارات بهداشتی به 

کل جمعیت تحت پوشش)هزار 

 ریال(

مجموع اعتبارات هزینه شده 

های بهداشتی)شامل  برنامه

و  اعتبارات هزینه ای عمومی

های  اختصاصی برنامه

سالمت شهری و روستایی و 

اعتبارات ابالغی ردیفهای 

 متمرکز بهداشتی(

 _ سامانه سیب آمار جمعیت تحت پوشش دانشگاه نظام نوین مالی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 

نسبت درآمد اختصاصی تحقق 

یافته سال جاری به سال قبل)میلیون 

 ریال(

درآمد رقم مربوط به جمع 

اختصاصی مکتسبه سال 

جاری اعم از خدمات 

درمانی، دارویی، بهداشتی، 

آموزشی و پژوهشی، ماده 

 سابق( 98برنامه )ماده  92

 دستی

جمع درآمد اختصاصی مکتسبه 

سال قبل اعم از خدمات درمانی، 

دارویی، بهداشتی، آموزشی و 

 98برنامه )ماده  92پژوهشی، ماده 

 سابق(

 _ دستی
م دانشگاه علو

 پزشکی اصفهان

9 

نسبت اعتبارات عمرانی تخصیص 

یافته به کل اعتبارات عمرانی 

 مصوب دانشگاه)میلیون ریال(

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

عمرانی تخصیص یافته ملی 

 و استانی در سال جاری

 دستی
جمع اعتبارات عمرانی مصوب ملی 

 و استانی در سال جاری
 _ دستی

دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

1 

نسبت اعتبارات تملك دارایی 

هزینه شده به کل اعتبارات عمرانی 

 دانشگاه)میلیون ریال(

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

عمرانی هزینه شده از هر 

محل اعم از ملی ، استانی ، 

درآمد اختصاصی مصوب 

هیأت امنا ، خیریه و سایر 

 منابع در سال جاری

 دستی

مصوب از  جمع اعتبارات عمرانی

هر محل اعم از ملی ، استانی ، 

درآمد اختصاصی مصوب هیأت 

امنا وتأمین شده از منابع خیریه و 

 سایر

 _ دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5 

هزینه مربوط به کارانه 

کارکنان/پزشکان )به تفکیك 

 مراکز(

برآورد رقم مربوط به 

پرداخت کارانه کارکنان 

غیر  اعم از هیأت علمی و

هیأت علمی)به تفکیك 

بخش محل خدمت( که به 

هر عنوان درسال 

بعد)مجموعاً ازمحل درآمد 

اختصاصی یا عمومی( 

 پرداخت خواهد شد

 سامانه قاصدک

کارانه کارکنان اعم از هیأت علمی 

و غیر هیأت علمی )به تفکیك 

بخش محل خدمت( که به هر 

 عنوان پرداخت شده است

 _ سامانه قاصدک
لوم دانشگاه ع

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

2 

های کارکنان )به  سایر هزینه

 تفکیك بخش محل خدمت(

برآورد رقم مربوط به 

های  پرداخت سایر هزینه

کارکنان اعم از هیأت علمی 

و غیر هیأت علمی)به 

تفکیك بخش محل 

خدمت( که به هر عنوان 

درسال بعد)مجموعاً ازمحل 

درآمد اختصاصی یا 

عمومی( پرداخت خواهد 

 شد

دستی)اعتبارات جاری و 

 اختصاصی(

های کارکنان اعم از  سایر هزینه

هیأت علمی و غیر هیأت علمی )به 

تفکیك بخش محل خدمت( که 

 به هر عنوان پرداخت شده است

دستی)اعتبارات جاری و 

 اختصاصی(
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

ها)به تفکیك بخشهای  کل هزینه

درمان و -آموزش

 تحقیقات/سرفصل هزینه(

برآورد رقم مربوط به 

ها)به  پرداخت کل هزینه

تفکیك بخش( که به هر 

عنوان درسال بعد)مجموعاً 

ازمحل درآمد اختصاصی یا 

عمومی( پرداخت خواهد 

 شد

دستی)اعتبارات جاری و 

 اختصاصی(

ها)به تفکیك بخش( که  کل هزینه

 به هر عنوان پرداخت شده است

ی و دستی)اعتبارات جار

 اختصاصی(
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

2 

درصد اعتبارات تملك دارایی از 

 محل قانون بودجه

برآورد رقم مربوط به مجموع 

های تملك دارایی  هزینه

دانشگاه اعم از آموزش، 

پژوهش و بهداشت ودرمان به 

هر عنوان ازمحل منابع عمومی 

 درسال بعدهزینه خواهد شد

 دستی

های تملك دارایی  هزینهمجموع 

دانشگاه اعم از آموزش، پژوهش و 

بهداشت ودرمان که به هر عنوان 

ازمحل منابع عمومی درسال قبل هزینه 

 شده است.

 011× دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

درصد اعتبارات تملك دارایی از 

محل درآمدهای اختصاصی 

 مصوب هیات امناء

برآورد رقم مربوط به 

های تملك  مجموع هزینه

دارایی دانشگاه اعم از 

آموزش، پژوهش و بهداشت 

ودرمان به هر عنوان ازمحل 

اختصاصی مصوب هیات 

امناء درسال بعدهزینه خواهد 

 شد

 دستی)اعتبار اختصاصی(

های تملك دارایی  به مجموع هزینه

دانشگاه اعم از آموزش، پژوهش و 

بهداشت ودرمان که به هر عنوان 

ختصاصی مصوب هیات ازمحل ا

 امناء درسال قبل هزینه شده است.

 011× دستی)اعتبار اختصاصی(
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01 

درصد اعتبارات تملك دارایی از 

 محل اعتبارات استانی

برآورد رقم مربوط به 

های تملك  مجموع هزینه

دارایی دانشگاه اعم از 

آموزش، پژوهش و بهداشت 

عنوان ازمحل  ودرمان به هر

اعتبارات استانی درسال 

 بعدهزینه خواهد شد

 دستی

های تملك دارایی  مجموع هزینه

دانشگاه اعم از آموزش، پژوهش و 

بهداشت ودرمان که به هر عنوان 

ازمحل اعتبارات استانی درسال قبل 

 هزینه شده است.

 011× دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(
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00 

دارایی از  درصد اعتبارات تملك

محل اعتبارات سایر منابع از جمله 

 خیرین

برآورد رقم مربوط به 

های تملك  مجموع هزینه

دارایی دانشگاه اعم از 

آموزش، پژوهش و بهداشت 

ودرمان به هر عنوان ازمحل 

اعتبارات سایر منابع از جمله 

خیرین درسال بعدهزینه 

 خواهد شد

 دستی

های تملك دارایی  مجموع هزینه

ه اعم از آموزش، پژوهش و دانشگا

بهداشت ودرمان که به هر عنوان 

ازمحل اعتبارات سایر منابع از جمله 

خیرین درسال قبل هزینه شده 

 است.

 011× دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

08 

نسبت اعتبارات جاری)دریافتی از 

خزانه( به کل تخصیص اعتبارات 

 مصوب و اصالحیه

اعتبارات رقم مربوط به جمع 

جاری)دریافتی از خزانه( 

سال جاری)به تفکیك 

 دستگاه(

 سامانه الیحه بودجه

کل تخصیص اعتبارات مصوب و 

اصالحیه سال جاری)به تفکیك 

 دستگاه(

 _ سامانه الیحه بودجه
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09 

نسبت اعتبارات جاری)دریافتی از 

 خزانه( به تفکیك دستگاه

به جمع اعتبارات رقم مربوط 

جاری)دریافتی از خزانه( 

سال جاری)به تفکیك 

 دستگاه(

 دستی
اعتبارات جاری)دریافتی از خزانه( 

 سال قبل
 _ دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01 

نسبت اعتبارات جاری)دریافتی از 

خزانه( به اعتبارات جاری مصوب 

 ابتدای سال

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

جاری)دریافتی از خزانه( 

سال جاری)به تفکیك 

 دستگاه(

 دستی)اعتبار مصوب قانون(
اعتبارات جاری مصوب ابتدای 

 سال

دستی)اعتبار مصوب 

 قانون(
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(
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05 

نسبت اعتبارات 

اختصاصی)وصولی( به اعتبارات 

 اختصاصی مصوب ابتدای سال

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

 اختصاصی)وصولی(
 دستی)اعتبار وصول شده(

اعتبارات اختصاصی مصوب ابتدای 

 سال

دستی)اعتبار وصول 

 شده(
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02 

نسبت اعتبارات 

اختصاصی)وصولی( به اعتبارات 

 اختصاصی مصوب و اصالحیه

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

 اختصاصی)وصولی(
 دستی)اعتبار وصول شده(

اعتبارات اختصاصی مصوب و 

 اصالحیه

دستی)اعتبار وصول 

 شده(
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02 

های  نسبت تعداد موافقت نامه

تملك دارایی سرمایه ای با سازمان 

برنامه و بودجه کشور در سالجاری 

 به سال قبل

های  تعداد موافقت نامه

تملك دارایی سرمایه ای با 

بودجه  سازمان برنامه و

 کشور در سالجاری

سامانه سازمان برنامه و 

 بودجه

های تملك  تعداد موافقت نامه

دارایی سرمایه ای با سازمان برنامه 

 و بودجه کشور در سال قبل

_ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02 

های  نسبت تعداد موافقت نامه

تملك دارایی سرمایه ای با سازمان 

در سالجاری  برنامه و بودجه استان

 به سال قبل

های  تعداد موافقت نامه

تملك دارایی سرمایه ای با 

سازمان برنامه و بودجه استان 

 در سالجاری

سامانه سازمان برنامه و 

 بودجه

های تملك  تعداد موافقت نامه

دارایی سرمایه ای با سازمان برنامه 

 و بودجه استان در سال قبل

_ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(
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09 

درصد اعتبارات پژوهشی جذب 

 شده از منابع خارج دانشگاه

رقم مربوط به اعتباراتی که 

از منابع خارج دانشگاه اعم 

از منابع معاونت علمی و 

فنآوری ریاست جمهوری، 

ها و سایر  صنایع، دستگاه

ها و بخش  وزارتخانه

خصوصی و غیردولتی و 

 های جذب شده است گرانت

نظم و نظام نرم افزار رایان 

 نوین مالی

کل اعتبارات پژوهشی مصوب 

بودجه و مصوب هیأت امنا و 

اختصاص یافته از ردیفهای متمرکز 

و اختصاص یافته از منابع خارج 

 دانشگاه در سال جاری

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

81 

درصد اعتبارات پژوهشی به کل 

 اعتبارات مراکز تحقیقاتی

رقم مربوط به اعتبار 

 پژوهشی در سال جاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

کل اعتبارات عمومی مراکز 

 تحقیقاتی در سال جاری

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

80 

درصد رشد اعتبارات پژوهشی سال 

 به سال قبل جاری

رقم مربوط به اعتبار 

 پژوهشی در سال جاری

 نرم افزار رایان نظم و نظام نوین
 مالی

اعتبارات پژوهشی دانشگاه در سال 

 قبل

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

88 

درصد هزینه حقوق و مزایای 

کارکنان از محل بند واو بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

رقم مربوط به پرداخت 

حقوق و مزایای کارکنان 

اعم از هیأت علمی و غیر 

هیأت علمی از محل بند واو 

 در سال جاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

کل اعتبارات عمومی بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و غدد( در 

 یسال جار

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(
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89 

درصد هزینه حقوق و مزایای 

کارکنان غیر مشمول بند واو 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

رقم مربوط به پرداخت 

حقوق و مزایای کارکنان 

اعم از هیأت علمی و غیر 

به هر عنوان  هیأت علمی که

از محل غیر بند واو در سال 

 شود جاری پرداخت می

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

کل هزینه حقوق و مزایا اعم از هیات 

علمی و غیر هیات علمی بخشهای 

آموزش/بهداشت و درمان/تحقیقات 

 سال جاری )قلب و غدد(در

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

81 

درصد هزینه مربوط به اضافه کار 

های پرسنلی  کارکنان به کل هزینه

مبخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

رقم مربوط به اضافه کار 

کارکنان در بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

 غدد(

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

کل هزینه پرسنلی واحدهای 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

85 

درصد رشد هزینه حقوق و مزایای 

سال جاری به سال قبل مراکز 

تحقیقاتی )به تفکیك هیات علمی 

 علمی(و غیر هیات 

رقم مربوط به هزینه حقوق و 

مزایای بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

غدد( به تفکیك کارکنان، 

هیات علمی و غیر هیات 

 علمی در سال جاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

هزینه حقوق و مزایای مراکز 

تحقیقاتی به تفکیك هیات علمی و 

 قبل غیر هیات علمی در سال

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(
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82 

های غیر پرسنلی  درصد هزینه

بخشهای آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و غدد( به 

 ها کل هزینه

های غیر  رقم مربوط به هزینه

پرسنلی در بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

 غدد(

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

های پرسنلی و غیر پرسنلی  کل هزینه

 بخشهای آموزش/بهداشت و
 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82 

های غیر پرسنلی به  درصد هزینه

ها )به تفکیك بخشهای  کل هزینه

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و غدد(( به 

 تفکیك واحدها

های غیر  رقم مربوط به هزینه

پرسنلی بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

 غدد(

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

های پرسنلی و غیر  کل هزینه

پرسنلی واحدهای بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

 لب و غدد(درمان/تحقیقات )ق

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82 

درصد رشد اعتبارات عمومی 

مصوب سال جاری به سال قبل 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

رقم مربوط به اعتبارات 

عمومی مصوب سال جاری 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

 غدد(

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

اعتبارات عمومی مصوب سال قبل 

م بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

89 

درصد رشد اعتبارات عمومی 

خزانه در سال جاری به دریافتی از 

اعتبارات عمومی دریافتی از خزانه 

در سال قبل )بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد((

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

عمومی)دریافتی از خزانه( 

سال جاری)بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

 غدد((

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 لینوین ما

اعتبارات عمومی دریافتی از خزانه 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و غدد(در 

 سال قبل

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

91 

درصداعتبارات عمومی دریافتی از 

خزانه بخشهای آموزش/بهداشت و 

به درمان/تحقیقات )قلب و غدد( 

اعتبارات عمومی مصوب ابتدای 

 سال

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

عمومی دریافتی از خزانه در 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

 غدد(

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

اعتبارات عمومی مصوب ابتدای 

سال بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

زار رایان نظم و نرم اف

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

90 

درصداعتبارات عمومی دریافتی از 

خزانه به اعتبارات عمومی مصوب 

 و اصالحیه در پایان سال

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

عمومی دریافتی از خزانه در 

سال جاری بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

و درمان/تحقیقات )قلب 

 غدد(

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

اعتبارات عمومی مصوب و 

اصالحیه پایان سال جاری بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

98 

درصد اعتبارات عمومی سایر 

به کل اعتبارات  دریافتی از خزانه

عمومی بخشهای آموزش/بهداشت 

 و درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

رقم مربوط به اعتبار عمومی 

 سایر دریافتی از خزانه

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

کل اعتبارات عمومی دریافتی از 

خزان بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

و  نرم افزار رایان نظم

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

99 

درصد رشد اعتبارات اختصاصی 

وصولی )درآمد تحقق یافته( در 

سال جاری به اعتبارات اختصاصی 

وصولی سال قبل )بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد((

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

اختصاصی وصولی سال 

جاری)بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

 غدد((

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

کل اعتبارات اختصاصی وصولی 

سال قبل) بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد((

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

91 

اعتبارات اختصاصی وصولی درصد

)درآمد تحقق یافته( به اعتبارات 

اختصاصی مصوب ابتدای سال 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

اختصاصی وصولی در سال 

جاری بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و 

 غدد(

 نرم افزار رایان نظم و نظام

 نوین مالی

اعتبارات اختصاصی مصوب ابتدای 

سال بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

95 

درصد میزان انحراف عملکرد 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و غدد( از 

داخلی منعقده در ابتدای  تفاهم نامه

 سال جاری

رقم مربوط به عملکرد مالی 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد(

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

اعتبارات لحاظ شده در تفاهم نامه 

بخشهای آموزش/بهداشت و 

درمان/تحقیقات )قلب و غدد( در 

 ابتدای سال جاری

 ×011 داخلی های تفاهم نامه
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

92 

درصد کسری بودجه عمومی در 

سال جاری )بخشهای 

آموزش/بهداشت و 

 درمان/تحقیقات )قلب و غدد((

رقم مربوط به اعتبارات 

جاری دریافتی منهای کل 

ها )پرداخت شده و  هزینه

 تعهدات از محل عمومی(

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

های انجام شده در سال  هزینه

جاری )پرداخت شده و تعهدات از 

 محل عمومی(

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

92 

سرانه اعتبار پژوهشی/آموزشی به 

 ازای هر دانشجو/هیات علمی

رقم مربوط به اعتبارات 

پژوهشی/آموزشی در سال 

 جاری

افزار رایان نظم و نظام نرم 

 نوین مالی

تعداد دانشجو /هیات علمی در سال 

 جاری

سامانه سما 

register.mui.ac.ir 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

92 

درصد رشد اعتبارات جاری سال 

 جاری نسبت به سال قبل

رقم مربوط به جمع اعتبارات 

 جاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 اعتبارات سال قبل رقم

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

99 

نسبت اعتبارات درمان به تعداد کل 

 تختهای فعال استان

رقم مربوط به اعتبارات 

 درمان استان

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 _ سامانه آواب تعداد تختهای فعالی استان

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

11 

درصد رشد اعتبارات دریافتی در 

ردیف ثبت سامانه ای )سوختگی، 

روانی، مصدومین و ...(در سال 

 جاری نسبت به سال قبل

رقم اعتبارات ردیفهای به 

 تفکیك نوع اعتبار

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 رقم اعتبار سال قبل

نظم و نرم افزار رایان 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

10 

های سالجاری  درصد رشد تعرفه

 نسبت به سال قبل

های  رقم مربوط به تعرفه

 سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 ×011 _ های سال قبل رقم تعرفه

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

18 

سالجاری نسبت درصد رشد تورم 

 به سال قبل

رقم درصد تورم مربوط به 

 سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام نوین 

 مالی
 ×011 _ رقم تورم سال قبل

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

19 

درصد هزینه واحدهای واگذار 

شده به بخش خصوصی نسبت به 

 ها به تفکیك مرکز کل هزینه

های واحدهای  رقم هزینه

واگذار شده مراکز به 

 تفکیك مرکز

نرم افزار رایان نظم و نظام نوین 

 مالی

های مراکز به تفکیك  کل هزینه

 مرکز

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

11 

سرانه درآمد )بخش درمان( هر 

 تخت هزینه بر
 رقم درآمد بخش درمان

نظم و نظام نرم افزار رایان 

 نوین مالی
 _ سامانه آواب تعداد تخت هزینه بر

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

15 

درصد رشد درآمدهای اختصاصی 

سالجاری به سال قبل به تفکیك 

سرفصلهای اصلی درآمد )جز فنی، جز 

حرفه ای، هتلینگ، دارو و تجهیزات( 

 به تفکیك مراکز 

رقم مربوط به درآمد به تفکیك 

سرفصلهای اصلی درآمد )جز 

فنی، جز حرفه ای، هتلینگ، 

دارو و تجهیزات( به تفکیك 

 مراکز در سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام نوین 

 مالی

رقم مربوط به درآمد به تفکیك 

سرفصلهای اصلی درآمد )جز فنی، جز 

حرفه ای، هتلینگ، دارو و تجهیزات( 

 به تفکیك مراکز در سال قبل

رایان نظم و نظام  نرم افزار

 نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

12 

درصد کسور درآمدهای بیمه ای 

 سالجاری به سال قبل به تفکیك مراکز

رقم مربوط به کسورات بیمه ای 

 سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام نوین 

 مالی
 رقم مربوط به کسورات سال قبل

نظام نرم افزار رایان نظم و 

 نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

12 

درصد رشد خریدهای دارویی و لوازم 

مصرفی پزشکی در مقایسه با سال قبل 

 به تفکیك مراکز

رقم خریدهای دارویی و لوازم 

 مصرفی پزشکی سال جاری

نرم افزار رایان نظم و نظام نوین 

 مالی

رقم خریدهای دارویی و لوازم مصرفی 

 پزشکی سال قبل

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

12 

درصد رشد خرید اقالم سرمایه ای در 

 مقایسه با سال قبل به تفکیك مراکز

هزینه خرید اقالم سرمایه ای 

 سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام نوین 

 مالی
 سال قبل هزینه خرید اقالم سرمایه ای

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
011× 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

19 

رقم مربوط به درآمدهای غیر عملیاتی 

به کل درامدهای اختصاصی به تفکیك 

-بخش آموزش/بهداشت

 درمان/تحقیقات سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام نوین 

 مالی

رقم مربوط به درآمدهای غیر 

عملیاتی به کل درامدهای 

اختصاصی به تفکیك بخش 

-آموزش/بهداشت

 درمان/تحقیقات سال قبل

رقم مربوط به درآمدهای غیر عملیاتی 

به کل درامدهای اختصاصی به تفکیك 

-بخش آموزش/بهداشت

 درمان/تحقیقات سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
_ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

51 

درصد وصول مطالبات بیمه ای به 

 تفکیك مراکز نسبت به سال قبل

مبلغ وصولی مطالبات مراکز 

از سازمانهای بیمه گر 

 سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

مبلغ وصولی مطالبات مراکز از 

 سازمانهای بیمه گر سال قبل

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
011× 

لوم دانشگاه ع

 پزشکی اصفهان

50 

میزان اعتبارات جذب شده 

 سالجاری نسبت به سال قبل

رقم اعتبارت جذب شده 

 سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 _ های داخلی تفاهم نامه رقم اعتبارت جذب شده سال قبل

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

58 سرانه هزینه هیات علمی 
های مربوط به اعضای  هزینه

 هیات علمی

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 تعداد اعضای هیات علمی

سامانه سما 

register.mui.ac.ir 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

59 سرانه هزینه آموزش دانشجو 
های مربوط به  کلیه هزینه

 دانشجویان

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 مالینوین 
 تعداد دانشجویان

سامانه سما 

register.mui.ac.ir 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

51 

سهم اوراق از کل اعتبارات 

 دریافتی
 مبلغ کل اوراق دریافتی

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 رقم کل اعتبارات دریافتی

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
_ 

 دانشگاه علوم

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت بودجه

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

55 

سهم اوراق از کل اعتبارات 

 اختصاصی

مبلغ کل اعتبارات 

 اختصاصی

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 رقم کل اعتبارات اختصاصی

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

52 

نسبت اوراق مالی جذب شده به 

 قبلدوره مالی 
 رقم اوراق مالی سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 رقم اوراق مالی سال قبل

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

52 رقم وام بانکی اخذ شده میزان جذب از منابع بانکی 
نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

بانکی دارای مجوز جهت رقم وام 

 جذب

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

52 

میزان کسری بودجه سالجاری 

 نسبت به سال قبل
 رقم کسری بودجه سالجاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی
 میزان کسری بودجه سال قبل

نرم افزار رایان نظم و 

 نوین مالینظام 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

59 

میزان جذب اعتبارات هیات امنای 

 ارزی سالجاری نسبت به سال قبل

میزان اعتبارات هیات امنای 

 ارزی سال جاری

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

میزان اعتبارات هیات امنای ارزی 

 سال قبل

نرم افزار رایان نظم و 

 مالینظام نوین 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

21 

های مراکز )به  نسبت مبلغ بدهی

تفکیك مراکز 

بهداشتی/درمانی/تحقیقاتی( در 

 سال جاری نسبت به سال قبل

های مراکز )به  مبلغ بدهی

تفکیك مراکز 

بهداشتی/درمانی/تحقیقاتی( 

 در سال جاری 

نرم افزار رایان نظم و نظام 

 نوین مالی

های مراکز )به تفکیك  بدهیمبلغ 

مراکز بهداشتی/درمانی/تحقیقاتی( 

 در سال قبل

نرم افزار رایان نظم و 

 نظام نوین مالی
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

0 )درآمد وصولی)میلیون ریال 

شامل وجوه نقدی واریز شده به حساب غیر قابل برداشت طی سال 

وسرپائی مورد نظر )سالجاری(وهمچنین صورتحساب بیماران بستری 

پذیرش شده سنوات گذشته وسالجاری توسط سازمانهای بیمه طرف 

قرارداد میباشد ،که پس از تایید نهایی کارشناسان بیمه بعنوان اسناد 

قابل قبول تلقی وطی یك دوره یکساله پرداخت شده است . ممکن 

است شامل اسناد سنوات قبل وبخشی از اسناد سالجاری باشد .جمع 

ی با وجوه واریز شده به حساب بانك درآمد غیر قابل این اسناد مساو

 برداشت وانتقالی به حساب خزانه خواهد بود.

نرم افزار 

وصولی 

 دانشگاه 

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
نظام نوین 

 مالی

8 )درآمد ارسالی)میلیون ریال 

شامل صورتحساب بیماران بستری وسرپائی ترخیص شده ،شامل 

 HISهای  هایی است که دریك ماه ترخیص ودر سیستم پرونده

های خدمات  های قفل شده(و درقالب گروه قطعیت یافته )پرونده

بستری وسرپایی وپاراکلینیکی و...دسته بندی شده وبه عنوان اسناد 

های  زطریق سیستمارسالی تلقی و امکان گزارش گیری آن ا

his.جهت ارسال فراهم گردیده است 

HIS نظام 

نوین مالی 

 سامانه سجاد

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

میزان وصول در آمدهای 

 ارسالی
 مبلغ در آمدهای ارسالی)ناخالص(

HIS  

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

نظام نوین 

سامانه  مالی

 سجاد

1 

های تحقق یافته  درآمد

)تعهدی( ارسالی بیمه تامین 

 اجتماعی 

هایی است که طی یك دوره به  شامل صورتحساب بیماران بستری وسرپائی ،شامل پروند

های خدمات  تشکیل پرونده داده درقالب گروه HISبیمارستان مراجعه نموده ودر سیستمهای 

بستری وسرپایی وپاراکلینیکی و...دسته بندی شده وبه عنوان سهم سازمان )اسناد ارسالی(وسهم 

بیماردرقالب )وجوه نقدی( وهمچنین اسناد دریافتی از بیمه تامین اجتماعی به حساب بانك 

 تواریز ودرسیستم نظام نوین مالی ثبت وشناسایی شده اس

HIS  

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

نظام نوین 

سامانه  مالی

 سجاد
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

5 

های تحقق یافته  درآمد

)تعهدی( ارسالی بیمه خدمات 

 درمانی 

هایی است  شامل صورتحساب بیماران بستری وسرپائی ،شامل پروند

 HISکه طی یکدوره به بیمارستان مراجعه نموده ودر سیستمهای 

های خدمات بستری وسرپایی  تشکیل پرونده داده درقالب گروه

وپاراکلینیکی و...دسته بندی شده وبه عنوان سهم سازمان )اسناد 

ارسالی(وسهم بیماردرقالب )وجوه نقدی( وهمچنین اسناد دریافتی از 

بیمه خدمات درمان به حساب بانك واریز ودرسیستم نظام نوین مالی 

 ثبت وشناسایی شده است

HIS نظام 

نوین مالی 

 سامانه سجاد

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

های تحقق یافته  درآمد

)تعهدی( ارسالی بیمه نیروهای 

 مسلح

هایی است  شامل صورتحساب بیماران بستری وسرپائی ،شامل پروند

 HISکه طی یکدوره به بیمارستان مراجعه نموده ودر سیستمهای 

های خدمات بستری وسرپایی  تشکیل پرونده داده درقالب گروه

وپاراکلینیکی و...دسته بندی شده وبه عنوان سهم سازمان )اسناد 

ارسالی(وسهم بیماردرقالب )وجوه نقدی( وهمچنین اسناد دریافتی از 

بیمه نیروهای مسلح به حساب بانك واریز ودرسیستم نظام نوین مالی 

 ثبت وشناسایی شده است

HIS نظام 

نوین مالی 

 سامانه سجاد

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

های تحقق یافته  درآمد

 )تعهدی( ارسالی کمیته امداد

هایی است  شامل صورتحساب بیماران بستری وسرپائی ،شامل پروند

 HISکه طی یکدوره به بیمارستان مراجعه نموده ودر سیستمهای 

های خدمات بستری وسرپایی  تشکیل پرونده داده درقالب گروه

وپاراکلینیکی و...دسته بندی شده وبه عنوان سهم سازمان )اسناد 

ارسالی(وسهم بیماردرقالب )وجوه نقدی( وهمچنین اسناد دریافتی از 

بیمه کمیته امداد به حساب بانك واریز ودرسیستم نظام نوین مالی 

 ثبت وشناسایی شده است

HIS نظام 

نوین مالی 

 سامانه سجاد

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

2 

های تحقق یافته  درآمد

 )تعهدی( ارسالی شرکت نفت

هایی است که طی  شامل صورتحساب بیماران بستری وسرپائی ،شامل پروند

تشکیل پرونده داده  HISیکدوره به بیمارستان مراجعه نموده ودر سیستمهای 

و...دسته بندی  های خدمات بستری وسرپایی وپاراکلینیکی درقالب گروه

شده وبه عنوان سهم سازمان )اسناد ارسالی(وسهم بیماردرقالب 

)وجوه نقدی( وهمچنین اسناد دریافتی از بیمه شرکت نفت به حساب 

 بانك واریز ودرسیستم نظام نوین مالی ثبت وشناسایی شده است

HIS نظام 

نوین مالی 

 سامانه سجاد

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

های تحقق یافته  درآمد

 )تعهدی( ارسالی تصادفات
 های تحقق یافته )تعهدی( ارسالی تصادفات درآمد

HIS نظام 

نوین مالی 

  تصادفات
9 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01 

های تحقق یافته  درآمد

ارسالی صندوق، )تعهدی( 

 فرانشیز، متفرقه و ...

هایی است  شامل صورتحساب بیماران بستری وسرپائی ،شامل پروند

 HISکه طی یکدوره به بیمارستان مراجعه نموده ودر سیستمهای 

های خدمات بستری وسرپایی  تشکیل پرونده داده درقالب گروه

نقدی(  وپاراکلینیکی و...دسته بندی شده وسهم بیماردرقالب )وجوه

وهمچنین اسناد دریافتی از صندوق، فرانشیز، متفرقه و ... به حساب 

 بانك واریز ودرسیستم نظام نوین مالی ثبت وشناسایی شده است

سامانه معین 

بانك رفاه نرم 

افزار وصولی 

نظام نوین 

 مالی

9 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

00 

سهم درآمدهای غیر 

به کل عملیاتی)استیجاری( 

 درآمد اختصاصی

درآمد غیر عملیاتی)مثل سودهای بانکی، درآمد حاصل از فروش 

 خودروهای اسقاطی و ...( تحقق یافته در یك سال به میلیون ریال

نظام نوین 

مالی،بانك 

سامانه معین 

رفاه 

های  خروجی

اکسل، برنامه 

نرم افزار 

وصولی 

 دانشگاه

کل درآمد 

اختصاصی وصولی 

در یك سال به 

 میلیون ریال 

برنامه نرم افزار 

 وصولی دانشگاه
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

08 سرانه درآمد دانشگاه 
کل درآمد اختصاصی حاصل از ارائه خدمات به میلیون ریال )اعم از 

 وصول شده یا نشده(

نظام نوین 

 مالی

تعداد کل کارکنان 

 دانشگاه 

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09 

سرانه درآمد هر تخت 

 بیمارستان

درآمد حاصل از خدمات درمان بستری به میلیون ریال )درآمد 

حاصله از خدمات درمان بستری در طی سال اعم از وصول شده یا 

 نشده(

his 
های  تعداد کل تخت

 بیمارستانی
 _ آواب

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01 

درصد پرداخت از جیب 

بیماران بستری 

 های دانشگاهی دربیمارستان

 his های دانشگاهی مبلغ پرداخت شده توسط بیماران بستری دربیمارستان

مبلغ صورتحساب 

خدمات مشمول 

برنامه کاهش 

 پرداخت

hse ،his011 ،سپاس× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

05 

های  میانگین سهم درآمد بیمه

طرف قرارداد از کل درآمد 

 اختصاصی

 های طرف قرارداد درآمد اختصاصی بیمه

نظام نوین 

مالی، برنامه 

نرم افزار 

وصولی 

 دانشگاه

کل درآمد 

 اختصاصی 

نظام نوین مالی، 

برنامه نرم افزار 

 وصولی دانشگاه

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02 

اختصاصی برنامه  نسبت درآمد

)به تفکیك(از کل درآمد 

 اختصاصی

 های مصوب وزارت بهداشت کل درآمد اختصاصی برنامه

نظام نوین 

مالی، برنامه 

نرم افزار 

وصولی 

 دانشگاه

کل درآمد 

 اختصاصی 

نظام نوین مالی، 

برنامه نرم افزار 

 وصولی دانشگاه

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

02 

درآمد نقدی از میانگین سهم 

 کل درآمد اختصاصی
 کل درآمد نقدی

بانك سامانه 

معین رفاه ، 

برنامه نرم 

افزار وصولی 

 دانشگاه

کل درآمد 

 اختصاصی

نظام نوین مالی، 

برنامه نرم افزار 

 وصولی دانشگاه

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02 تخفیفاتمبلغ ریالی رایگانها و  میانگین رایگانها و تخفیفات 

سامانه 

نیازمندان، 

نظام نوین 

 hisمالی، 

 کل درآمد اختصاصی 

نظام نوین مالی، 

برنامه نرم افزار 

 وصولی دانشگاه

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09 مبلغ ریالی کسورات میانگین کسورات 

HIS نظام 

نوین مالی 

 سامانه سجاد

مبلغ ریالی صورت 

 حسابهای ارسالی 

نظام نوین 

 مالی،سجاد
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

81 

سهم صورت حسابهای 

خدمات بستری از کل صورت 

 حسابهای ارسالی

 مبلغ صورت حساب خدمات بستری

نظام نوین 

مالی، سجاد، 

his 

مبلغ کل صورت 

 حساب ارسالی 

نظام نوین 

 hisمالی،سجاد، 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

80 

بانکی تاخیر شاخص جریمه 

سازمانهای  پرداخت مطالبات

 بیمه گر )به تفکیك(

 _ سجاد 92511 سجاد مبلغ×+نرخ اوراق مشارکت( 2×)مدت به روز 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

88 

سهم درآمد اخنصاصی 

واحدهای واگذاری شده از 

 کل درآمد اختصاصی

 درآمد اختصاصی واحدهای واگذاری شده

نظام نوین 

برنامه  مالی،

نرم افزار 

وصولی 

 دانشگاه

 کل درآمد اختصاصی

نظام نوین مالی، 

برنامه نرم افزار 

 وصولی دانشگاه

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

89 

سهم صورت حسابهای خدمات 

سرپایی از کل صورت حسابهای 

 ارسالی

 his مبلغ صورت حساب خدمات سرپایی
مبلغ کل صورت 

 حساب ارسالی 
his _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

81   

میانگین پرداختی سهم بیمار از 

 های بستری پرونده
 his مجموع سهم ریالی پرداخت بیمار طبق صورتحساب

مجموع کل هزینه 

صورت حساب بستری 

زمانی  )در بازه

 مشخص(

his _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

85   

های طرف  میانگین سهم بیمه

 های بستری ازپروندهقرارداد 
 his های طرف قرارداد طبق صورتحساب مجموع سهم ریالی بیمه

مجموع کل هزینه 

صورتحساب بیمار 

بستری)در بازه 

 زمانی مشخص(

his _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82   

میانگین سهم یارانه دولت از 

 های بستری پرونده
 hse، his بستری های مجموع سهم ریالی یارانه دولت در پرونده

مجموع کل هزینه 

صورت حساب 

بستری )در بازه 

 زمانی مشخص(

hse، his _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

82   

میزان کسور اعمال شده از 

طرف سازمانهای بیمه گر در 

 های بستری پرونده

مجموع کسور اعمال شده از طرف سازمانهای بیمه گر پایه در 

 های بستری پرونده

سامانه سجاد، 

نظام نوین 

 مالی

مجموع مبلغ اسناد 

ارسالی در 

های  پرونده

بستری)در بازه 

 زمانی مشخص(

سامانه سجاد، نظام 

 نوین مالی
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82   

میانگین هریك از اعمال 

جراحی انجام شده بر اساس 

گروههای اعمال جراحی طبق 

 کتاب ارزش نسبی

جراحی انجام شده بر اساس گروههای اعمال جراحی تعداد اعمال 

 طبق کتاب ارزش نسبی
his 

تعداد کل اعمال 

جراحی انجام شده 

 همان ماه 

his _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

89   

میانگین هزینه هریك از اعمال 

جراحی انجام شده بر اساس 

گروههای اعمال جراحی طبق 

 کتاب ارزش نسبی

جراحی انجام شده بر اساس گروههای اعمال جراحی هزینه اعمال 

 طبق کتاب ارزش نسبی
his 

تعداد کل اعمال 

جراحی انجام شده 

 همان ماه

his _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

91   تعداد اموال منقول دولتی 
گفته میشود که نقل آن ازمحلی به محل دیگه  اموال منقول به اموالی

 .خرابی وارد کنند بخود ویا محلممکن بوده بدون آنکه 
 _ _ 9 سماوا

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

90   تعداد اموال نامشهود 

 اموال نامشهود دارای تعریف دقیقی نمی باشد ولی ویژگیهای آن: 

تعیین عمر مفید نمی باشد.  دارای .عبارتند از: موجودیت عینی ندارد

سرمایه  میشوند وبرای بیشتر برای عملیات عادی و مستمر تحصیل

 گذاری ویا فروش کار بردی ندراند. اموال نامشهود عبارتند از : حق

 تالیف و اختراع االمتیاز آب ، برق ، گاز ، تلفن و یا حق

 _ _ 9 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

98     

درصد امالک ومستغالت 

 دارای سند دانشگاه
 دستی تعداد امالک دارای سند

امالک وابسته کل 

 به دانشگاه
 011× دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

99     

درصد امالک ومستغالت فاقد 

ه در دانشگا سند مالکیت متعلق به

 کل استان

 دستی تعداد امالک فاقد سند
کل امالک وابسته 

 به دانشگاه
 011× دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

91     

درصد امالک استیجاری 

 دانشگاه
 دستی تعداد امالک اجاره ای

کل امالک وابسته 

 به دانشگاه
 011× دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

95 )دارائیهای جاری -پیش پرداختها +موجودی کاال(  نسبت آنی)سریع 
نظام نوین 

 مالی
 _ نظام نوین مالی های جاری بدهی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

92 

های  وجوه نقد به دارائینسبت 

 جاری
 وجوه نقد

نظام نوین 

 مالی
 _ نظام نوین مالی های جاری دارایی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

92 بدهی جاری نسبت بدهی 
نظام نوین 

 مالی
 _ نظام نوین مالی های جاری دارایی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

92 های جاری دارایی نسبت جاری 
نوین نظام 

 مالی
 _ نظام نوین مالی بدهی جاری

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

99 

نسبت متوسط موجودی کاال 

 به درآمد

نظام نوین  متوسط موجودی کاال 

 مالی
 _ نظام نوین مالی درآمد عملیاتی

دانشگاه علوم 

 (8)موجودی اول دوره +موجودی پایان دوره/  پزشکی اصفهان

11 

نسبت متوسط موجودی دارو 

 ها به کل موجودی
 متوسط موجودی داروها

نظام نوین 

 مالی
 _ نظام نوین مالی ها کل موجودی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

10 سرمایه در گردش 

سرمایه در گردش عبارتست ازتفاوت داراییهای جاری از بدهیهای 

باشد، دانشگاه قدرت جاری. هرچه میزان سرمایه در گردش باالتر 

های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و  بیشتری برای تأمین هزینه

 کاال خواهد داشت.

 _ دستی 9 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت امور مالی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح  

تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح 

عملیاتی 

)مدیران 

 و روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر 
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر

18 

نسبت میانگین حقوق 

 بازنشستگان و موظفین
 رقم کل حقوق بازنشستگان و موظفین

نرم افزار 

حسابداری 

بازنشستگان و 

 موظفین

تعداد بازنشستگان و 

 موظفین

نرم افزار حسابداری 

 بازنشستگان و موظفین
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

19 

متوسط در آمد اختصاصی 

 مراکز خدمات جامع سالمت
 در آمد اختصاصی مراکز خدمات جامع سالمت

درآمد 

 دانشگاه

تعداد مراکز 

خدمات جامع 

 سالمت

 _ سامانه سیب
سالنامه های  شاخص

 اماری شیراز

11 

متوسط در آمد کل 

 مراکزخدمات جامع سالمت
 در آمد کل مراکز خدمات جامع سالمت

درآمد 

 دانشگاه

تعداد مراکز 

خدمات جامع 

 سالمت

 _ سامانه سیب
های سالنامه  شاخص

 اماری شیراز
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 مدیریت اموررفاهی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

استراتژیک سطح  منبع شاخص

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

منبع 

استخراج 

 مخرج کسر

 ضریب

9 

تعداد استفاده کنندگان 

از مجموعه مهمانسرا و 

 های امور رفاهی رستوران

های  دانشگاه که از تاالرها و رستورانتعداد پرسنل 

امور رفاهی )تاالر سبز و مهمانسرای بزرگمهر( 

نمایند و همچنین میهمانان، مدعوین و  استفاده می

های علوم پزشکی کشور که  کارکنان سایر دانشگاه

از مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 نمایند. استفاده می

www.refahi.mui.ac.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

۲ 

تعداد دریافت کنندگان 

 خدمات رفاهی

تعداد پرسنل و اعضاء هیات علمی دانشگاه که از 

خدمات رفاهی از قبیل صدور کارت استخر، 

صدور معرفی نامه استفاده از مراکز آموزشی، 

های  خدمات و آژانسفرهنگی، خرید کاال، 

گردشگری و زیارتی )با تخفیف ویژه و اقساطی( 

 کنند. استفاده می

www.refahi.mui.ac.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

تعداد دریافت کنندگان 

 تسهیالت

 تعداد پرسنل و اعضاء هیات علمی دانشگاه که از

تسهیالت خرید کاال، تعمیرات، قرض الحسنه و 

 کنند. تجهیزات استفاده می

www.refahi.mui.ac.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

4 

تعداد مراکز اقامتی 

 دانشگاه

تعداد مراکز اقامتی مشهد، چادگان و تهران که 

دانشگاه از این مراکز در طول سال بر اساس پرسنل 

 کنند. اعالم مدیریت مربوطه استفاده می

www.refahi.mui.ac.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

http://www.refahi.mui.ac.ir/
http://www.refahi.mui.ac.ir/
http://www.refahi.mui.ac.ir/
http://www.refahi.mui.ac.ir/
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 اداره بازرسی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  منبع شاخص

 دانشگاه()رئیس 

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

نام سامانه 

 صورت کسر
 مخرج کسر

نام سامانه 

 مخرج کسر
 ضریب

0 

درصد جلسات برگزار شده کمیته سالمت اداری 

 و صیانت از حقوق مردم طبق زمان بندی

تعداد جلسات برگزار شده کمیته سالمت اداری و 

 از حقوق مردم طی یك دوره زمانی معینصیانت 
 دستی

تعداد کل جلسات برنامه ریزی 

 شده کمیته مذکور
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8   

های ادواری و برنامه ای انجام  درصد بازرسی

 شده به کل موارد برنامه ریزی شده
 دستی های ادواری و برنامه ای انجام شده تعداد کل بازرسی

های ادواری و  تعداد کل بازرسی

 برنامه ای برنامه ریزی شده
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9   

های اصالح/پیشگیری شده به کل  درصد گلوگاه

 های شناسایی شده گلوگاه
 دستی های اصالح/پیشگیری شده تعداد گلوگاه

های شناسایی  تعداد کل گلوگاه

 شده
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1   

تعداد شکایات واصله از طریق سامانه تلفنی 

9595 
 - - 0 دستی 9595تعداد شکایات وارد شده به سامانه 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5   

تعداد شکایات واصله از طریق سامانه سامد 

 )سامانه ارتباط مردم و دولت(
 - - 0 دستی تعداد شکایات وارد شده به سامانه سامد

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

تعداد شکایات واصله از طریق سامانه 

 الکتروینیك بازرسی استان اصفهان
 - - 0 دستی تعداد شکایات وارد شده به سامانه بازرسی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت حراست

ف
ردی

عنوان  سطوح داشبورد 

شاخص/مولفه 

 آماری

   اجزاء شاخص

سطح استراتژیک  منبع شاخص ضریب

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر
نام سامانه 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

نام سامانه 

 مخرج کسر

0     

تعداد برچسب تردد 

 صادر شده

در راستای حفاظت فیزیکی باید کلیه ترددهای خودرو به 

شود. از این رو کلیه پرسنل شاغل در دانشگاه نظارت 

دانشگاه باید به مدیریت حراست مراجعه و جهت 

خودروهای خود برچسب تردد تهیه نمایند این اقدام ضمن 

ایجادپایگاه اطالعاتی ازخودروهای دارای تردد به دانشگاه 

 باشد. های فیزیکی موثر می درکاهش آسیب

 _ _ 0 نرم افزار صبا
دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 

8     

های ثبت  تعداد نامه

شده و اسناد دارای 

 طبقه بندی

ها و اسناد  با توجه به شرح وظایف حراست باید کلیه نامه

دارای طبقه بندی دردبیرخانه محرمانه دانشگاه که در محل 

مدیریت حراست مستقر است ثبت و اقدامات بعدی انجام 

و سپس در محل بایگانی محرمانه مدیریت نگهداری شود. 

های دارای طبقه بندی محدودین دسترسی دارد و باید  نامه

 مور حفاظتی اسناد در خصوص آنها رعایت گردد. ا

نرم افزار پی دی 

 ان
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

تعداد نظارت و 

بازرسی از واحدهای 

 تابعه دانشگاه

با توجه به شرح وظایف مدیریت حراست باید به صورت دوره 

ای از واحدهای تابعه دانشگاه بازدید و وضعیت حفاظت فیزیکی 

، حفاظت و اسناد مورد ارزیابی و نتایج به مسئولین ذیربط جهت 

اصالح گزارش شود. بازدید از واحدهای تابعه در رفع نواقص، 

 باشد. موثر می ITپیشگیری از تخلفات 

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت حراست

ف
ردی

عنوان  سطوح داشبورد 

شاخص/مولفه 

 آماری

   اجزاء شاخص

سطح استراتژیک  منبع شاخص ضریب

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر
نام سامانه 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

نام سامانه 

 مخرج کسر

1     

درصد بهبود 

های نظارت  سیستم

 تصویری

با عنایت به شرح وظایف حفاظت فیزیکی مدیریت 

حراست باید کلیه واحدهای دارای حساسیت مانند 

ها و ...  های تجهیزات پزشکی، اورژانس ها، انباری داروخانه

های نظارت  درواحدهای تابعه مجهز به سیستم

های  های مدار بسته( شوند تقویت سیستم تصویر)دوربین

ات احتمالی به ویژه نظارت تصویر موجب کاهش تخلف

 گردد.  درحوزه حفاظت فیزیکی می

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5     

نفر ساعت دوره 

آموزشی تخصصی 

های تابعه  ویژه حراست

 و انتظامات 

های عملی باید  در راستای توانمند سازی و ارتقاء مهارت

های  کلیه کارشناسان حراست به طور مستمر در دوره

تخصصی مرتبط با شرح وظایف حراست  -آموزشی 

 شرکت نمایند . 

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2       
درصد صدور کارت 

 بازرسی 
 افزار سپهر نرم تعداد افراد دارای کارت بازرسی

تعداد کل 

 بازرسان دانشگاه
 ×011 نرم افزار سپهر

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2       
درصد صدور کارت 

 شناسایی کارکنان
 نرم افزار سپهر تعداد افراد دارای کارت شناسایی 

تعداد کل 

 کارکنان
 ×011 نرم افزار سپهر

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2     

سالمت درصد ارتقاء 

 اداری
 دستی های سالمت اداری تعداد افزایش نمره شاخص

نمره کل شاخص 

 سالمت اداری
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

درصد پوشش دفاتر 

های  حراست در واحد

 تابعه دانشگاه 

تعداد مراکز و واحدهای مستقل تابعه دانشگاه که دارای 

 باشند دفتر حراست می
 دستی

تعداد کل مراکز 

و واحدهای تابعه 

دارای ساختمان 

 مستقل دردانشگاه 

 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت حراست

ف
ردی

عنوان  سطوح داشبورد 

شاخص/مولفه 

 آماری

   اجزاء شاخص

سطح استراتژیک  منبع شاخص ضریب

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی  

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر
نام سامانه 

 صورت کسر 
 مخرج کسر

نام سامانه 

 مخرج کسر

01 

وضعیت ارزیابی  

های  امنیتی شبکه

 الکترونیکی دستگاه

 دستی های ارزیابی امنیتی شده ها و شبکه تعداد سامانه

تعدادکل 

ها و  سامانه

های موجود  شبکه

 در دانشگاه 

 ×011 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

 مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر آماری عنوان شاخص/مولفه

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

0 

درصد مجوز تخصیص یافته به 

تفکیك نوع 

مجوز)طرحی/قراردادی و پیمانی( 

در سال به تفکیك رشته شغلی/ 

 واحد/رسته

تعداد مجوز تخصیص یافته به تفکیك 

نوع مجوز )طرحی/قراردادی و پیمانی( 

سال به تفکیك رشته شغلی/ در 

 واحد/رسته

برنامه ریزی نیروی 

 انسانی

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 تعداد مجوز توزیع شده درصد مجوز توزیع شده 
برنامه ریزی نیروی 

 انسانی
 صادرهکل مجوز 

برنامه ریزی نیروی 

 انسانی
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 111 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر آماری عنوان شاخص/مولفه

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

3 

درصد نیروهای بازنشسته در سال 

 جاری
 تعداد نیروهای بازنشسته شده

جمع آوری دستی آمار از 

 واحد خدمت

کل نیروهای شاغل به تفکیك رشته 

 شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان آذرخش 

prs.mui.ac.ir 
011× 

علوم  دانشگاه

 پزشکی اصفهان

1 تعداد نیروهای استعفا داده درصد نیروهای استعفا داده 
جمع آوری دستی آمار از 

 واحد خدمت

کل نیروهای شاغل به تفکیك رشته 

 شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان آذرخش 

prs.mui.ac.ir 
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5 تعداد نیروهای استمرار خدمت یافته یافته درصد نیروهای استمرار خدمت 
با توجه به نظریه کمیته 

 استمرارخدمت کارکنان 

کل نیروهای شاغل به تفکیك رشته 

 شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان آذرخش 

prs.mui.ac.ir 
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

نسبت نیروی استخدام پیمانی به 

سال  نیروهای بازنشسته شده در

 جاری

 تعداد نیروی استخدام پیمانی

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

درصد افراد بازنشسته 

)دریك/سه/پنج سال آینده( به 

 تفکیك رشته شغلی

افرادکه در یك/سه/پنج سال تعداد 

 آینده بازنشسته خواهند شد

یکسال آینده جمع آوری 

دستی آمار از واحد تابعه 

و مازاد بر سال از برنامه 

prs.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 ریاست حوزه ومعاونت توسعه مدیریت و منابع  111

 

 مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر آماری عنوان شاخص/مولفه

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

2 

نسبت آرای صادره به تفکیك 

وضعیت استخدامی به کل 

 نیروهای شاغل

تعداد کل آرای صادره به تفکیك 

 وضعیت استخدامی

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

نسبت نیروهای ورودی )خروجی( 

به تفکیك رشته شغلی/مامور 

/تمدید /انتقالی در سال گذشته 

وجاری به کل درخواستها به 

تفکیك رشته 

شغلی/مامور/تمدید/انتقالی در 

 سال گذشته وجاری

تعداد نیروهای ورودی )خروجی( به 

تفکیك رشته 

شغلی/مامور/تمدید/انتقالی در سال 

 گذشته وجاری

 انتقاالت

کل درخواستها به تفکیك رشته 

شغلی/مامور/تمدید/انتقالی در سال 

 گذشته وجاری

 _ انتقاالت
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01 

های  درصد درخواست

مامور/تمدید/انتقالی )ورودی یا 

خروجی( موافقت شده در سال 

 گذشته وجاری

های  تعداد کل درخواست

مامور/تمدید/انتقالی )ورودی یا 

 خروجی( موافقت شده

 انتقاالت

کل درخواستها به تفکیك رشته 

شغلی/مامور/تمدید/انتقالی در سال 

 گذشته وجاری

 ×011 انتقاالت
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

00 

درصد درخواستهای 

مامور/تمدید/انتقالی درون 

)برون( استانی موافقت شده در 

 سال گذشته وجاری

تعداد درخواستهای 

مامور/تمدید/انتقالی درون )برون( 

 استانی موافقت شده

 انتقاالت

کل درخواستها به تفکیك رشته 

شغلی/مامور/تمدید/انتقالی در سال 

 گذشته وجاری

 ×011 انتقاالت
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 116 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر آماری عنوان شاخص/مولفه

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

08 

نسبت ابالغ طرح صادره در هر 

فصل به تفکیك اختیاری و 

اجباری و رشته به تعداد کل 

 مجوز صادره

تعداد ابالغ طرح صادره در هر فصل به 

 تفکیك اختیاری و اجباری و رشته
 _ سامانه رشد تعداد کل مجوز صادره سامانه رشد

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09  صدور معافیت 

نسبت صدور گواهی معافیت به 

ماده سه و ماده -تفکیك ماده دو

 دوارده

 سامانه رشد 
تعداد کل گواهی های معافیت 

 صادر شده 
 _ سامانه رشد

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01 

نسبت ابالغ ضریب کا صادره در 

هرشته به تعداد شاغلین همان 

 رشته

تعداد ابالغ ضریب کا صادره در 

 هرشته

طراح پردازان 

 آذرخش و طرح
 تعداد شاغلین همان رشته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

05 

نسبت نیروی خروجی طرحی به 

رشته در هر فصل به vتفکیك هر

 تعداد جذب شده در همان رشته

تعداد نیروی خروجی طرحی به 

 تفکیك هررشته در هر فصل
 _ سامانه رشد تعداد جذب شده در همان رشته سامانه رشد

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02 

نسبت گواهی پایان طرح صادره 

به تفکیك هررشته در هر فصل به 

تعداد خروج از طرح در همان 

 رشته

تعداد گواهی پایان طرح صادره به 

 تفکیك هرشته در هر فصل

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

تعداد خروج از طرح در همان 

 رشته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

_ 
علوم دانشگاه 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر آماری عنوان شاخص/مولفه

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

02 

درصد شاغلین دانشگاه به تفکیك 

جنسیت/تاهل/توزیع سنی /سابقه 

بیمه/مدرک تحصیلی/وضعیت 

 استخدام/ رسته شغلی و...

تعداد شاغلین دانشگاه به تفکیك 

جنسیت/تاهل/توزیع سنی /سابقه 

بیمه/مدرک تحصیلی/وضعیت 

 استخدام/ رسته شغلی و...

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

02 

درصد نیروی شاغل برخوردار از 

 فوق العاده مدیریت

تعداد نیروی شاغل برخوردار از فوق 

 العاده مدیریت

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09 

درصد نیروها به تفکیك رسته و 

 رشته شغلی

نسبت نیروها به تفکیك رسته و رشته 

 شغلی

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

شاغل به تفکیك کل نیروهای 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

81 

نسبت ساعت اضافه کار به کل 

 شاغلین
 مجموع ساعت اضافه کار

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

80 

نسبت مرخصی استحقاقی به کل 

 شاغلین
 تعداد مرخصی استحقاقی

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 118 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر آماری عنوان شاخص/مولفه

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

88 

نسبت روز غیبت کارکنان به کل 

 شاغلین
 تعداد روز غیبت کارکنان

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

89 

به نسبت ماموریت برون شهری 

 کل شاغلین
 تعداد ماموریت برون شهری

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

81 

نسبت ماموریت آموزشی صادره 

به تفکیك رشته و رسته به کل 

 شاغلین

ماموریت آموزشی صادره به تعداد 

 تفکیك رشته و رسته

سامانه آموزش 

 کارکنان

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

سامانه آموزش 

 کارکنان
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

85 

نسبت ساعت آموزش برگزار 

های نیاز سنجی  شده به کل دوره

 شده

 ساعت آموزش برگزار شده
آموزش سامانه 

 کارکنان
 های نیاز سنجی شده کل دوره

سامانه آموزش 

 کارکنان
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82 

سرانه ساعت آموزشی به تفکیك 

 مدیریت /شغلی /عمومی

ساعت آموزشی به تفکیك مدیریت 

 /شغلی /عمومی

سامانه آموزش 

 کارکنان

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

سامانه آموزش 

 کارکنان
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

82 

های اثر بخشی شده  درصد دوره

 8و0در سطح 

های که اثر بخشی شده در  تعداد دوره

 8و0سطح 

سامانه آموزش 

 کارکنان
 های برگزارشده کل دوره

سامانه آموزش 

 کارکنان
011× 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
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 مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

 منبع شاخص
سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر آماری عنوان شاخص/مولفه

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

82 

ارزشیابی شده به  درصد کارکنان

وضعیت -تفکیك هر مرحله 

 گردش کار

تعداد کارکنان ارزشیابی شده در سال 

 ارزیابی

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

رشته شغلی/ واحد/ رسته در هر 

 سال ارزشیابی

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

89 

های صادر شده به  نسبت تشویقی

 کل نیروها
 های صادر شده تعداد تشویقی

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

91 

های ارزیابی عملکرد  درصد نمره

کارکنان به تفکیك کمترین، 

میانگین و بیشترین نمره به 

 ها تفکیك واحد

تعداد نمره ارزیابی عملکرد کارکنان با 

دسته بندی کمترین نمره، میانگین و 

 ها بیشترین به تفکیك واحد

طراح پردازان 

آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

خش آذر

hrm.mui.ac.ir 

011× 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

90 

نسبت نیروی شرکتی شاغل در 

ها به تعداد کل مجوز  واحد

 شرکتی صادره

 _ ندارد تعداد کل مجوز شرکتی صادره  برنامه نیروهای شرکتی ها تعداد نیروی شرکتی شاغل در واحد
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

98 

های  قرارداد فسخ شده نیرویدرصد 

قراردادی )شرکتی( به تفکیك رشته 

 شغلی/ واحد/ رسته

تعداد قرارداد فسخ شده نیروهای 

 قراردادی )شرکتی(

برنامه ریزی نیروی 

 انسانی

کل نیروهای قراردادی )شرکتی( 

شاغل به تفکیك رشته شغلی/ 

 واحد/ رسته

خدمات پشتیبانی 

 دانشگاه
011× 

دانشگاه علوم 

 اصفهان پزشکی

99 

متوسط هزینه پرسنلی با توجه به 

 حکم استخدامی یا قرارداد

هزینه پرسنلی با توجه به حکم 

 استخدامی یا قرارداد

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

کل نیروهای شاغل به تفکیك 

 رشته شغلی/ واحد/ رسته

طراح پردازان 

آذرخش 

prs.mui.ac.ir 

_ 
دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 

 



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 
 

 مدیریت هسته گزینش

ف
ردی

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد 
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0 

تعداد تحقیقات گزینشی انجام 

شده برای داوطلبین اشتغال در 

 دانشگاه

جهت احراز ضوابط عمومی و 

انتخاب اصلح برای هر 

داوطلباشتغال یا استخدام ر 

دانشگاه تحقیق ازمحل کار، 

تحصیل و سکونت از منابع 

 گردد. مختلف انجام می

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 

افراد معرفی شده به گزینش تعداد 

از طرف دانشگاه و کلیه مراکز 

تابعه جهت بررسی و صدور رای 

 برای تمدید قرارداد

برای کلیه شاغلین غیر رسمی 

جهت تمدید قرارداد سالیانه از 

طرف هسته گزینش بررسی و 

 گردد. صدور رای می

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

گزینشی انجام شده تعداد مصاحبه 

 برای داوطلبین اشتغال در دانشگاه

جهت تایید صحت تحقیقات 

انجام شده وآشنایی بیشتر با 

داوطلبین اشتغال در دانشگاه و یا 

ارشاد و اخذ تعهد ازآنها انجام 

 گردد. می

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 ریاست حوزه ومعاونت توسعه مدیریت و منابع  919

 

 مدیریت هسته گزینش

ف
ردی

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد 
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

1 

تعداد آراء صادره از طرف 

داوطلبین شورای هسته برای 

 اشتغال در دانشگاه

پس از بررسی پرونده از جمله 

تحقیقات و مصاحبه انجام شده 

اقدام به نظر دهی  ،اعضای هسته

 نمایند. در خصوص داوطلبین می

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5 

تعداد افراد معرفی شده به گزینش 

از طرف دانشگاه و کلیه مراکز 

بررسی و صدور رای تابعه جهت 

 برای شروع به کار

برای کلیه افرادی که به اقسام 

مختلف قصد اشتغال در دانشگاه 

را دارند از طرف هسته گزینش 

 گردد. بررسی و صدور رای می

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

تعداد افراد معرفی شده به گزینش 

از طرف دانشگاه و کلیه مراکز 

جهت تبدیل وضعیت تابعه 

 استخدامی

برای کلیه داوطلبین وضعیت 

استخدامی از طرف هسته 

گزینش بررسی و صدور رای 

 گردد می

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 های بدوی و تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی هیات

ف
ردی

مرجع اخذ  عنوان شاخص سطوح داشبورد 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/مولفه 

 آماری
 ضریب نام سامانه مخرج کسر مخرج کسر نام سامانه صورت کسر صورت کسر

0 

های  تعداد رای

صادره در هیات 

 بدوی و تجدید نظر

های  تعداد پرونده

های  که در هیات

 بدوی یا تجدید نظر

 مطرح گردیده و

نهایتاً منجر به صدور 

 .رای شده است

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

8 

تعداد جلسات 

برگزار شده در در 

هیات بدوی و 

 تجدید نظر

تعداد جلسات 

برگزار شده در در 

هیات بدوی و 

 تجدید نظر

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9 

های  پروندهتعداد 

بررسی شده در در 

هیات بدوی و 

 تجدید نظر

های  تعداد پرونده

بررسی شده در در 

هیات بدوی و 

 تجدید نظر

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 

  



 ریاست حوزه ومعاونت توسعه مدیریت و منابع  919

 

 امور ایثارگران

ف
ردی

 عنوان شاخص سطوح داشبورد 
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری

نام سامانه صورت 

 کسر
 مخرج کسر

نام سامانه مخرج 

 کسر
 ضریب

0 

تعداد جلسات مشترک امورایثارگران با مراجع 

استانداری -ذیربط مشاور ایثارگران وزیر

 -نمایندگان مجلس

امورایثارگران با تعداد جلسات مشترک 

-مراجع ذیربط مشاور ایثارگران وزیر

 -نمایندگان مجلس-استانداری

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 0 دستی تعداد دیدار بامسئولین بنیاد شهید استان تعداد دیدار بامسئولین بنیاد شهید استان _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

برگزار شده روزجانباز در دانشگاه تعداد جشن 

 و مراکز تابعه

تعداد جشن برگزار شده روزجانباز در 

 دانشگاه و مراکز تابعه
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 0 دستی تعداد جلسات مشورتی ایثارگران تعداد جلسات مشورتی ایثارگران _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5 

تعداد دیدار با خانواده شهدا در دانشگاه و 

 واحدهای تابعه

تعداد دیدار با خانواده شهدا در دانشگاه و 

 واحدهای تابعه
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

های برگزار شده به مناسبت هفته  تعداد همایش

 دفاع مقدس در دانشگاه و مراکز تابعه

شده به مناسبت های برگزار  تعداد همایش

 هفته دفاع مقدس در دانشگاه و مراکز تابعه
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت امور پشتیبانی، رفاهی و تامین تجهیزات پزشکی

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر
 مخرج کسر

نام سامانه مخرج 

 کسر
 ضریب

0 

درصد اعتبار مساعدت وزارت متبوع در تامین 

تجهیزات پزشکی )از طریق هیات امنای صرفه 

 جویی ارزی در معالجه بیماران(

خریداری مبلغ سهم پرداختی وزارتخانه جهت 

 تجهیزات پزشکی واحدهای تابعه )ریال(
 اکسل

ارزش ریالی تجهیزات 

 پزشکی خریداری شده
 ×011 اکسل

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 مبلغ ریالی تجهیزات سرمایه ای تحویل داده شده مبلغ ریالی تجهیزات سرمایه ای تحویل داده شده 
نظام نوین 

 مالی
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

درصد تامین تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز 

 مراکز تابعه

تعداد تجهیزات سرمایه ای خریداری شده جهت مراکز 

 و واحدهای تابعه

اکسل/نظام 

 نوین مالی

های  تعداد درخواست

واصله از مراکز و 

 واحدهای تابعه

اتوماسیون 

 دیدگاه/اکسل
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1     

درصد اپراتورهای مخابرات دارای معلولیت 

 جسمی
 اکسل تعداد اپراتورهای مخابرات دارای معلولیت جسمی

تعداد کل اپراتورهای 

 مخابرات
 ×011 اکسل

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5     

درصد نیروهای خدماتی شاغل در بخش 

 خصوصی 
 اکسل تعداد نیروهای خدماتی شاغل در بخش خصوصی 

تعداد کل نیروهای 

خدماتی )دولتی و 

 خصوصی(

 ×011 اکسل

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2      اکسل تعداد نیروهای خدماتی شاغل در بخش دولتی  درصد نیروهای خدماتی شاغل در بخش دولتی 

تعداد کل نیروهای 

خدماتی )دولتی و 

 خصوصی(

 ×011 اکسل

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2     0 اکسل مساحت کل زیربنای انبارهای دانشگاه مساحت کل زیربنای انبارهای دانشگاه _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 ریاست حوزه ومعاونت توسعه مدیریت و منابع  911

 

 مدیریت امور پشتیبانی، رفاهی و تامین تجهیزات پزشکی

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر
 مخرج کسر

نام سامانه مخرج 

 کسر
 ضریب

2   

های ثبت شده در دانشگاه به  تعداد کل نامه

 تفکیك داخلی، دریافتی، ارسالی و احکام

های ثبت شده در دانشگاه به تفکیك  تعداد کل نامه

 ارسالی و احکامداخلی، دریافتی، 

اتوماسیون 

 دیدگاه
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9   0 اکسل تعداد خودروها به تفکیك دولتی و خصوصی تعداد خودروها به تفکیك دولتی و خصوصی _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01   

های خودورها به تفکیك دولتی و  تعداد راننده

 خصوصی

های خودورها به تفکیك دولتی و  رانندهتعداد 

 خصوصی
 _ _ 0 اکسل

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00   

میزان حجم ساعت ماهیانه مجوز استفاده از 

 تاکسی سرویس

میزان مجوز حجم ساعت ماهیانه که از طرف مدیریت 

خدمات پشتیبانی با رعایت ضوابط و دستورالعمل 

بر اساس نیاز منطقه  های هزینه ای و ابالغی و شاخص

 گردد به صورت فصلی یا دائمی صادر می

 _ _ 0 اکسل

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08 

درصد بازدیدهای تخصصی واحد نظارت و 

ارزیابی جهت رتبه بندی عملکرد امور پشتیبانی 

 واحدهای تابعه

تعداد بازدیدهای تخصصی واحد نظارت و ارزیابی 

 امور پشتیبانی واحدهای تابعهجهت ارزیابی عملکرد 

اتوماسیون 

 دیدگاه

تعداد کل واحدهای 

 تابعه دانشگاه

اتوماسیون 

 دیدگاه
011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 

، آموزش و انتصاب مسؤولین میزان ارزیابی

واحدهای تابعه جهت انتصاب به تفکیك حوزه 

 خدمات پشتیبانی

 تعداد مسؤولین آموزش دیده شده
اتوماسیون 

 دیدگاه

تعداد کل واحدهای 

 تابعه دانشگاه

اتوماسیون 

 دیدگاه
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01   

درصد فروش امالک بالاستفاده دانشگاه به 

 صورت مزایده
 دستی تعداد امالک بالاستفاده فروخته شده به صورت مزایده

تعداد کل امالک 

 بالاستفاده
 ×011 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 916 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت امور پشتیبانی، رفاهی و تامین تجهیزات پزشکی

ف
دی

ر
 

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

مرجع اخذ 

 شاخص

سطح 

استراتژیک 

)رئیس 

 دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
نام سامانه 

 صورت کسر
 مخرج کسر

نام سامانه مخرج 

 کسر
 ضریب

05   تعداد خودرو مازاد مستعمل و اسقاطی فروخته شده درصد فروش خودرو مستعمل و اسقاطی 

-دستی

اتوماسیون 

 دیدگاه

تعداد کل خودرو مازاد 

 مستعمل و اسقاطی

-دستی

اتوماسیون 

 دیدگاه

011× 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

  



 ریاست حوزه ومعاونت توسعه مدیریت و منابع  917

 

 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  منبع شاخص

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 صورت کسر

مخرج 

 کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0 

دریافت اطالعات تعداد خدمات الکترونیکی ارائه شده و 

)تعاملی(و اطالع رسانی از طریق درگاه اصلی دانشگاه )اطالع 

 رسانی الکترونیکی(

تعداد خدمات الکترونیکی ارائه شده و دریافت 

اطالعات )تعاملی(و اطالع رسانی از طریق درگاه اصلی 

 دانشگاه )اطالع رسانی الکترونیکی(

 _ 0 دستی
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 

تعداد کل فرآیندهای کاری الکترونیکی شده)مصداق دولت 

 الکترونیك(

 تعداد کل فرآیندهای کاری الکترونیکی شده

 )مصداق دولت الکترونیك(
 _ 0 دستی

_ 
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9   0 دستی های زیر مجموعه سایت دانشگاه وب سایت تعداد دامنه _ 
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1   0 دستی های وایرلس احداث شده دانشگاه تعداد لینك های وایرلس احداث شده دانشگاه تعداد لینك _ 
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

5 

تعداد برونسپاری خدمات در حوزه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات )در قالب قرارداد پیمانکاری با افراد(

حوزه فناوری اطالعات و تعداد برونسپاری خدمات در 

 ارتباطات )در قالب قرارداد پیمانکاری با افراد(
 _ 0 دستی

_ 
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 0 دستی های تحت وب طراحی شده تعداد فرم های تحت وب طراحی شده تعداد فرم _ 
_ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2 های فعال ایجاد شدهلتعداد کارتاب های فعال ایجاد شدهلتعداد کارتاب 
اتوماسیون 

 اداری
0 _ 

_ 
دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 918 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

 ردیف

 عنوان شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  منبع شاخص

 )رئیس دانشگاه(

سطح تحلیلی 

 ها( )معاونت

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

 صورت کسر عنوان شاخص/مولفه آماری
منبع استخراج 

 صورت کسر

مخرج 

 کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

2  تعدادHIS های فاقد  نصب شده دربیمارستانHIS  تعدادHIS های فاقد  نصب شده دربیمارستانHIS 0 دستی _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

های طرح  تعویض شده در راستای اجرای بسته HISتعداد 

 تحول

های  تعویض شده در راستای اجرای بسته HISتعداد 

 طرح تحول
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

01 

های آموزشی برگزار شده جهت توانمند سازی  تعداد کارگاه

 در بیمارستانها HISکاربران 

های آموزشی برگزار شده جهت توانمند  تعداد کارگاه

 در بیمارستانها HISسازی کاربران 
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

00 

های الکترونیك بیماران ترخیص شده و ارسال  تعداد پرونده

 شده به سپاس

های الکترونیك بیماران ترخیص شده و  تعداد پرونده

 ارسال شده به سپاس
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

08 

تعداد بیمارستانهای تجهیز شده به نرم افزار پکس )سامانه 

 (بایگانی و تبادل تصاویر پزشکی

تعداد بیمارستانهای تجهیز شده به نرم افزار پکس 

 ()سامانه بایگانی و تبادل تصاویر پزشکی
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

09 

نرم افزارهای پاراکلینیکی استقرار یافته در مراکز  تعداد

 بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه

تعداد نرم افزارهای پاراکلینیکی استقرار یافته در مراکز 

 بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 مدیریت مطالعات توسعه و آموزش پزشکی
  



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 EDCارزشیابی استاد  

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی           )  

 معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر  صورت کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب 

0 

تعداد اعضای    

هیأت علمی 

ارزشیابی شده در 

هر دانشکده /درهر 

 سال تحصیلی

تعداد اعضای        

هیأت علمی 

ارزشیابی شده در 

هر دانشکده /درهر 

 سال تحصیلی

نرم افزار ارزشیابی استاد  و به 

صورت غیرآنالین )دربعضی از 

بالینی هاو غیر بالینی 

 teacher.mui.ac.irها(

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 

تعداد کارنامه های 

نظم و انضباط 

شده  آموزشی صادر

اعضاء هیأت علمی 

 /در هر سال

تعداد کارنامه های 

نظم و انضباط 

آموزشی صادر شده 

اعضاء هیأت علمی 

 /در هر سال 

 _ _ SPSS 0به صورت دستی درنرم افزار 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

تعداد کارنامه های 

صادر شده اعضای 

هیأت علمی  /در هر 

 سال

تعداد کارنامه های 

شده اعضای صادر 

هیأت علمی /در هر 

 سال

سامانه ارزشیابی استاد  وبه صورت 

دستی در دانشکده پزشکی برای 

 teacher.mui.ac.irبالینی 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 

تعداد کارنامه 

اخالق حرفه ای  

صادر شده اعضای 

 هیأت علمی

تعداد کارنامه های 

صادر شده اعضای 

هر  هیأت علمی /در

 سال

سامانه ارزشیابی استاد  وبه صورت 

دستی در دانشکده پزشکی برای 

 teacher.mui.ac.irبالینی 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مدیریت 999

 

 

 EDCدانش پژوهی 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک  مرجع اخذ شاخص

 )رئیس دانشگاه (

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

عملیاتی سطح 

 )مدیران و روسا(
 صورت کسر عنوان شاخص/ مولفه آماری

منبع استخراج صورت 

 کسر

مخرج 

 کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0   

تعداد جلسات کمیته دانش 

  EDCپژوهی تشکیل شده در

 /در سال

تعداد جلسات کمیته دانش 

  EDCپژوهی تشکیل شده در

 /در سال

دستی 

 )صورتجلسات( 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _ _ 0

8   

تعداد اعضاء هیات علمی 

جهت  EDCمراجعه کننده به 

تشکیل پرونده دانش پژوهی  

 /در سال

تعداد اعضاء هیات علمی 

 EDCمراجعه کننده به 

جهت تشکیل پرونده دانش 

 پژوهی  /در سال

دستی 

 )صورتجلسات (
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _ _ 0

 

 EDCارتقاء اعضای هیات علمی دانش پژوهی 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی 

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0     

تعداد پرونده های 

دانش پژوهی 

بررسی شده جهت 

ارتقاء اعضاء هیات 

 علمی   /در سال

تعداد پرونده 

های دانش 

پژوهی بررسی 

شده جهت ارتقاء 

اعضاء هیات 

 علمی /در سال

سامانه فعالیت های نوآورانه وزارت بهداشت   

meded.behdasht.gov.ir 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 

  



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 EDCدفتر هماهنگی دفاتر توسعه 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج صورت 

 کسر
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر

0   

تعداد جلسات 

اندیشی با دفاتر   هم

توسعه آموزش 

ها( EDOپزشکی )

 در سال

تعداد جلسات 

اندیشی با دفاتر   هم

توسعه آموزش 

ها( EDOپزشکی )

 در سال

دستی 

 )صورتجلسات( 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8   

نسبت اعضاء هیأت 

علمی عضو دفاتر 

توسعه در هر 

به کل دانشکده 

اعضاء هیأت علمی 

  هر دانشکده

تعداد اعضاء هیأت 

 EDOعلمی عضو 

  هر دانشکده

 دستی  

تعداد کل اعضاء 

هیأت علمی هر 

 دانشکده

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
×011 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مدیریت 999

 

 EDCآموزش پزشکی 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

استراتژیک )رئیس سطح  شاخص

 دانشگاه (

 سطح تحلیلی 

 ) معاونت ها( 

سطح عملیاتی )مدیران 

 و روسا(
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/ مولفه آماری

0 

تعداد پذیرش دانشجویان 

در گروه آموزش پزشکی 

به تفکیك مقطع در هر 

 سال

پذیرش دانشجویان تعداد 

در گروه آموزش پزشکی 

به تفکیك مقطع  در هر 

 سال

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8   

تعداد سرپرستی پایان نامه 

 در سال/ نیمسال

تعداد سرپرستی پایان نامه 

 در سال/ نیمسال
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9   

میانگین طول مدت 

 دانشجویانتحصیل  

میانگین طول مدت 

 تحصیل
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 

التحصیالن  تعداد فارغ

دانشجویان گروه آموزش 

 پزشکی  به تفکیك سال

التحصیالن  تعداد فارغ

دانشجویان گروه آموزش 

 پزشکی

 سیستم سما

register.mui.ac.ir 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5   

تعداد واحد ارائه شده 

گروه آموزش 

پزشکی/نظری و عملی در 

 هر نیمسال

تعداد واحد ارائه شده 

گروه آموزش پزشکی 

/نظری و عملی در هر 

 نیمسال

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

تعداد جلسات شورای 

 گروه آموزش پزشکی

تعداد جلسات شورای 

 گروه آموزش پزشکی
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2 

تعداد کل دانشجویان گروه 

 آموزش پزشکی

تعداد کل دانشجویان 

 گروه آموزش پزشکی

سیستم 

 register.mui.ac.irسما
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 991 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 EDCآموزش پزشکی 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

استراتژیک )رئیس سطح  شاخص

 دانشگاه (

 سطح تحلیلی 

 ) معاونت ها( 

سطح عملیاتی )مدیران 

 و روسا(
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/ مولفه آماری

2   

تعداد دانشجوی تحت 

راهنمایی تحصیلی هر 

استاد در گروه آموزش 

 پزشکی

 تعداد دانشجوی تحت

راهنمایی تحصیلی هر 

استاد در گروه آموزش 

 پزشکی

 سیستم سما

register.mui.ac.ir 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9   

نسبت دانشجویان گروه 

آموزش پزشکی به اعضای 

هیأت علمی گروه آموزش 

 پزشکی

تعداد دانشجویان گروه 

 آموزش پزشکی

 سیستم سما

register.mui.ac.ir 

اعضای تعداد 

هیأت علمی گروه 

 آموزش پزشکی

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
×011 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01   

نسبت واحد های درسی 

گروه آموزش پزشکی به 

تعداد اعضای هیأت علمی 

 گروه آموزش پزشکی

تعداد واحد درسی گروه 

آموزش پزشکی در هر 

 نیمسال

 دستی

تعداد اعضای 

علمی گروه هیأت 

 آموزش پزشکی

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
×011 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

00   

نسبت تعداد سرپرستی 

نامه به استاد گروه  پایان

 آموزش پزشکی

نامه تحت  تعداد پایان

سرپرستی اعضای هیأت 

علمی گروه آموزش 

 پزشکی در هر نیمسال

 دستی

تعداد اعضای 

گروه هیأت علمی 

 آموزش پزشکی

طراح پردازان آذرخش 

hrm.mui.ac.ir 
×011 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مدیریت 991

 

 EDCتوانمند سازی استاد 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی

 ) معاونت ها( 

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

0 

نسبت شرکت 

کنندگان در 

های  کارگاه

توانمندسازی اساتید 

به کل اساتید در هر 

 سال

تعداد شرکت کنندگان 

های  در کارگاه

توانمندسازی در هر 

 سال

 _ _ 0 دستی) فایل اکسل(
دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 

8 

های  تعداد کارگاه

آموزشی برگزار 

 شده در سال

های  تعداد کارگاه

آموزشی برگزارشده 

 در سال

 دستی) فایل اکسل(

های  تعداد کل کارگاه

بینی شده  آموزشی پیش

 در طول سال

 به صورت دستی

 ) فایل اکسل(
×011 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9   

تعداد گواهی نهایی 

شده  برای صادر 

ارتقاء اعضای هیات 

 علمی

تعداد گواهی نهایی 

صادر شده  برای ارتقاء 

 اعضای هیات علمی

 _ _ 0 دستی) فایل اکسل(
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 996 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 EDCدفتر استعداد درخشان 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

       سطح تحلیلی    

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ 

 مولفه آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر

0   

تعداد دانشجویان 

کننده  شرکت

درمرحله اول 

 المپیاد

تعداد دانشجویان 

کننده  شرکت

درمرحله اول 

 المپیاد

 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8 

های  تعداد مدال

المپیاد دانشجویی  

به تفکیك طال/نقره 

 و برنز

های  تعداد مدال

المپیاد دانشجویی  

به تفکیك 

 طال،/نقره و برنز

 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9 

تعداد کل 

دانشجویان تحت 

پوشش دفتر 

 استعداد درخشان

تعداد کل 

دانشجویان تحت 

پوشش دفتر 

 استعداد درخشان

 سیستم سما

register.mui.ac.ir 
0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

4     

تعداد دانشجویان 

استعداد درخشان 

کننده در  شرکت

های علمی  همایش

 داخلی

تعداد دانشجویان 

استعداد درخشان 

کننده در  شرکت

های علمی  همایش

 داخلی

 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان



 پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مدیریت 997

 

 EDCدفتر استعداد درخشان 

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

       سطح تحلیلی    

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ 

 مولفه آماری
 ضریب منبع استخراج مخرج کسر مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر

5     

تعداد کارگاههای 

برگزار شده توسط 

دفتر استعداد 

 درخشان

تعداد کارگاههای 

برگزار شده توسط 

دفتر استعداد 

 درخشان

 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

2   

نسبت دانشجویان 

استعداد درخشان  

دانشگاه به کل 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان 

 استعداد درخشان

 سیستم سما

register.mui.ac.ir 

تعداد کل 

دانشجویان شاغل 

 به تحصیل

 سیستم سما

register.mui.ac.ir 
×011 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 998 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 EDCدفتر ارزشیابی دروس

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

)     سطح تحلیلی       

 معاونت ها(

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

0   

تعداد دروس 

ارزشیابی شده در هر 

ترم در هر دانشکده 

 در هر نیمسال

تعداد دروس 

ارزشیابی شده در هر 

ترم در هر دانشکده 

 در هر نیمسال

 دستی

 (spss) تحیل در 

کل دروس ارائه 

شده در هر ترم در 

 هر دانشکده

 011× دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8   

های  نسبت دانشکده

فعال در ارزشیابی 

درس به کل 

 دانشکده ها

های  تعداد دانشکده

فعال در ارزشیابی 

 درس در سال

دستی) تحلیل در 

spss) 
 011× دستی کل دانشکده ها

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

 EDCآموزش بالینی

 ردیف

مرجع اخذ  اجزاء شاخص سطوح داشبورد

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی 

 ) معاونت ها(   

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

استخراج مخرج منبع 

 کسر
 ضریب

0   

عرصه های آموزشی 

 ارزشیابی شده 

عرصه های آموزشی 

 ارزشیابی شده  
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

  



 پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مدیریت 991

 

 EDCیادگیری مهارت های بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک )رئیس  مرجع اخذ شاخص

 دانشگاه (

 سطح تحلیلی 

 معاونت ها() 

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/ مولفه آماری

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

0   

تعداد سفارش موالژهای 

 آموزشی

تعداد سفارش موالژهای 

 آموزشی
 011× دستی تعداد کل درخواست ها دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2 

تعداد موالژهای آموزشی 

 ساخته شده

تعداد موالژهای ساخته 

 شده
 011× دستی تعداد کل سفارش ها دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

3     

تعداد سیموالتور سفارش داده 

 شده

تعداد سفارش 

 سیموالتورهای آموزشی
 011× دستی تعداد کل درخواست ها دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

4 تعداد سیموالتورهای تهیه شده 
تعداد سیموالتور ساخته 

 شده
 011× دستی تعداد کل سفارش ها دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5   

تعداد کارگاه های آموزشی 

 برگزار شده

تعداد کارگاه های 

 آموزشی برگزار شده
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

6     

تعداد آموزش و مشاوره راه 

اندازی مرکز مهارت های 

 بالینی جهت سایر دانشگاه ها

تعداد آموزش و مشاوره 

راه اندازی مرکز مهارت 

های بالینی جهت سایر 

 دانشگاه ها

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

7   

تعداد گروه های آموزشی 

استفاده کننده از مرکز مهارت 

به تفکیك تعداد های بالینی 

 ساعت استفاده در هر نیمسال

تعداد گروه های 

آموزشی استفاده کننده 

ازمرکز مهارت های 

 بالینی

 دستی
تعداد کل گروه های 

 آموزشی
 011× دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 EDCیادگیری مهارت های بالینی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد

سطح استراتژیک )رئیس  مرجع اخذ شاخص

 دانشگاه (

 سطح تحلیلی 

 معاونت ها() 

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر عنوان شاخص/ مولفه آماری

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

8   

تعداد کارگاه های آموزشی  

عملی توانمند سازی دستیاران 

جدید در این مرکز درهر 

 نیمسال

تعداد کارگاه های 

آموزشی توانمند سازی 

دستیاران جدید در این 

 مرکز درهر نیمسال

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

9   

تعداد کارگاه های آموزشی 

آمادگی جهت ورود به دوره 

کارورزی در این مرکز درهر 

 نیمسال

تعداد کارگاه های 

آموزشی آمادگی جهت 

کارورزی ورود به دوره 

در این مرکز درهر 

 نیمسال

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

01   

برگزار OSCEتعداد آزمونهای 

شده توسط گروه ها ی 

 آموزشی در هر نیمسال

تعداد آزمون های 

OSCE برگزار شده در

 هر نیمسال

 دستی
تعداد کل گروه های 

 آموزشی
 011× دستی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 
  



 پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مدیریت 919

 

 EDCآموزش مداوم

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی

 ) معاونت ها( 

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

0   

های  برنامهتعداد 

اموزش مداوم 

 حضوری اجرا شده

های  تعداد برنامه

اموزش مداوم  

 حضوری اجرا شده

سامانه آموزش 

 مداوم 

ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 

تعداد مشمولین 

 آموزش مداوم

تعداد مشمولین 

 آموزش مداوم

سامانه آموزش 

 مداوم 

 ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 

های غیر  تعداد برنامه

 حضوری اجرا شده

های غیر  تعداد برنامه

 حضوری اجرا شده

سامانه آموزش 

 مداوم

  ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 

تعداد گواهی نهایی 

صادر شده جهت 

مشمولین آموزش 

 مداوم

تعداد گواهی نهایی 

صادر شده جهت 

آموزش مشمولین 

 مداوم

سامانه آموزش 

 مداوم 

 ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

5 

های  تعداد دوره

 ای کوتاه مدت حرفه

های  تعداد دوره

 ای کوتاه مدت حرفه

سامانه آموزش 

 مداوم

ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

های  تعداد برنامه

ارزشیابی شده 

 مداومآموزش 

های  تعداد برنامه

ارزشیابی شده 

 آموزش مداوم

سامانه آموزش 

 مداوم

ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 EDCآموزش مداوم

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی

 ) معاونت ها( 

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

2 

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم 

 مدون

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم 

 مدون

سامانه آموزش 

 مداوم

ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

2   

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

 صورت کارگاه

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

 صورت کارگاه

سامانه آموزش 

 مداوم 

 ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9   

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

 صورت سمینار

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

 صورت سمینار

آموزش سامانه 

 مداوم

ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01   

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

 صورت کنفرانس

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

 صورت کنفرانس

سامانه آموزش 

 مداوم

 ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

00   

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

 صورت کنگره

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

 صورت کنگره

سامانه آموزش 

 مداوم 

 ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مدیریت 919

 

 EDCآموزش مداوم

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی

 ) معاونت ها( 

سطح عملیاتی 

 )مدیران و روسا(

عنوان شاخص/ مولفه 

 آماری
 صورت کسر

منبع استخراج صورت 

 کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

08   

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

صورت کوتاه مدت 

 حرفه ای

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

صورت کوتاه مدت 

 حرفه ای

سامانه آموزش 

 مداوم 

 ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

09   

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

صورت کنفرانس 

 ادواری

تعداد برنامه های 

آموزش مداوم به 

صورت کنفرانس 

 ادواری

سامانه آموزش 

 مداوم 

 ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

01   

تعداد کنفرانس های 

 مجازی 

تعداد کنفرانس های 

 مجازی 

سامانه آموزش 

 مداوم 

 ircme.ir 

0 _ _ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 

  



 911 پزشکی علوم دانشگاه آماری اقالم و ها شاخص مجموعه

 

 آموزش مجازی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

 شاخص
سطح استراتژیک 

)رئیس دانشگاه 

) 

سطح تحلیلی           

 ) معاونت ها(

سطح عملیاتی 

)مدیران و 

 روسا(

عنوان شاخص/ 

 مولفه آماری
 مخرج کسر منبع استخراج صورت کسر صورت کسر

منبع استخراج 

 مخرج کسر
 ضریب

0 

تعداد محتوای 

الکترونیك 

 تولید شده

تعداد محتوای 

الکترونیك 

 تولید شده

 سامانه یادگیری الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
el.mui.ac.ir   

 سامانه یادگیری دانشگاهی)نوید( 
muinavid.vums.ac.ir 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

8   

تعداد کارگاه 

های اموزش 

مجازی برگزار 

شده در یك 

 سال

تعداد کارگاه 

های اموزش 

مجازی برگزار 

شده در یك 

 سال

 سامانه یادگیری الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
el.mui.ac.ir 

 EDCسامانه توانمندسازی 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

9   

تعداد محتوای 

بارگذاری شده 

بر روی موکس 

 ملی

تعداد محتوای 

بارگذاری شده 

بر روی موکس 

 ملی

 موکس ملی)آرمان(
Arman.vums.ac.ir 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1   

تعداد درس 

های ترکیبی 

ارائه شده در 

 هر ترم

تعداد درس 

های ترکیبی 

ارائه شده در 

 هر ترم

 سامانه یادگیری دانشگاهی)نوید(
Muinavid.vums.ac.ir 

0 _ _ 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 اصفهان

 

  



 پزشکی آموزش و توسعه مطالعات مدیریت 911

 

 EDC واحد برنامه ریزی درسی

 ردیف

 اجزاء شاخص سطوح داشبورد
مرجع اخذ 

سطح استراتژیک  شاخص

 )رئیس دانشگاه (

 سطح تحلیلی    

 معاونت ها()

 سطح عملیاتی

 )مدیران و روسا( 
 صورت کسر عنوان شاخص/ مولفه آماری

منبع استخراج 

 صورت کسر
 مخرج کسر

منبع استخراج مخرج 

 کسر
 ضریب

0 
 



تعداد جلسات برگزار شده کمیته 

 برنامه ریزی درسی در هر نیمسال

تعداد جلسات برگزار شده کمیته 

 برنامه ریزی درسی در هر نیمسال
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8 
 



های درسی بازنگری  تعداد برنامه

شده و  ارجاع شده جهت 

 کارشناسی در هر سال

های درسی بازنگری  تعداد برنامه

شده و  ارجاع شده جهت 

 کارشناسی در هر سال

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

9 
 



تعداد رشته یا دوره راه اندازی 

ارجاع شده جهت  شده و

 کارشناسی در هر سال

تعداد رشته یا دوره راه اندازی 

شده و ارجاع شده جهت 

 کارشناسی در هر سال

 _ _ 0 دستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

1 
 



تعداد درسنامه ارجاع شده جهت 

 کارشناسی

تعداد درسنامه ارجاع شده جهت 

 کارشناسی
 _ _ 0 دستی

دانشگاه علوم 

 اصفهانپزشکی 

5 
 



تعداد طرح دوره ارجاع شده 

 جهت کارشناسی

تعداد طرح دوره ارجاع شده 

 جهت کارشناسی
 0 دستی

 
_ 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

 


