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هیأت امناء دانشگاه

 

جدول 2-1- عملكرد دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه، 1384-1391

تعداد مصوباتتعداد جلسات برگزار شدهسال

1384137

1385347

1386229

1387234

1388227

1389246

1390466

1391248

18334جمع

معرفی �
در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمي ایران، شوراي عالي انقالب 
فرهنگي با تصویب قانون تش��کیل هیأت هاي امناء دانش��گاه ها و موسسات 
آموزش عالي و پژوهش��ي شرایطي را فراهم آورد تا هیأت امناء بعنوان رکن 
اصلي دانشگاه نقش فعال و سازنده در اداره امور دانشگاه ها را به عهده گرفته 
و بتواند فارغ از قوانین و مقررات کش��وري بر اس��اس نیازها و مش��خصات 

دانشگاه تصمیم گیري نماید.
 دانش��گاه علوم پزش��کي و خدمات بهداش��تي درماني اس��تان زنجان 
هماهنگ با سایر دانشگاه ها با دارا بودن هیأت امناء که اسامي اعضای آن )از 
ابتدا تا کنون( به ترتیب ذیل مي باشد وظایف مندرج در ماده 7 قانون تشکیل 

هیأت هاي امناء را بر عهده دارند.
1- مقام عالی وزارت و رئیس هیأت امناء: دکتر کامران باقری لنکرانی، 

دکتر مرضیه وحیددستجردی، دکتر محمد حسن طریقت منفرد 
2- مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیأت هاي امناء وزارت متبوع: 

دکتر فروردین، دکتر علیرضا دالوری، دکتر حسن امین لو 
3- رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء: دکتر رحیم سروري زنجانی 

4- دکتر یوسف ثبوتي )عضو هیأت امناء(

5- دکتر حسن صباحي )عضو هیأت امناء(
6- دکتر سید محمد علي موسوي )عضو هیأت امناء(

7- دکتر سید سجاد رضوي )عضو هیأت امناء(
8-دکتر رسول دیناروند )عضو هیأت امناء(

9- مرحوم آیت ا... عمید زنجانی )عضو سابق هیأت امناء(
10- مهندس رضا عبداللهی )نماینده مجلس و عضو سابق هیأت امناء(

11- دکتر سید محمد میرمحمدی )عضو سابق هیأت امناء(
12- مهندس قوام نوذری )عضو سابق هیأت امناء(

13- دکتر والیی )عضو سابق هیأت امناء(
14-دکتر علی اکبر والیتی )عضو سابق هیأت امناء(
از مهمترین مصوبات هیأت امنای دانشگاه

1- تایی��د و تصویب گزارش عملکرد دانش��گاه در س��ال های 84-90 
2- تایید و تصویب بودجه تفضیلی و عملکرد بودجه س��نواتی درس��ال های 

90-84 و گزارش حسابرسی از حساب های دانشگاه 
3- تصویب مجوز سقف هزینه کرد از محل درآمد اختصاصی به منظور 

تملک دارائی های سرمایه ای 
4- تصوی��ب آیین نام��ه مالی – معامالتی دانش��گاه به اس��تناد قانون 
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هیأت رئیسه دانشگاه

یکی دیگر از ارکان تصمیم گیری اجرائی در دانشگاه های علوم پزشکی است که:
y فراهم کردن زمینه های اجرائی مصوبات هیأت امنا و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت متبوع 
y  پیشنهاد دستور العمل ها و چارت تشکیالتی و اصالحات اداری الزم برای اداره امور داخلی دانشگاه به شورای دانشگاه و هیات امناء
y  ایجاد هماهنگی الزم بین حوزه های مختلف دانشگاه
y .فراهم کردن زمینه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفائی دانشگاه در عرصه های مختلف از مهمترین وظایف آن است

دکتر رحیم سروری زنجانی رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان 

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
حجت االسالم عنایت اهلل شامی، حجت االسالم سید محمد حسین صفوی

حجت االسالم امیر چهری 
دکتر عبداالمیر فیضی، دکتر کریم سعادتی، دکتر رضا شروین بدومعاون آموزشي دانشگاه

دکتر حسین دین محمدی معاون بهداشتي دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان 

معاون درمان دانشگاه
دکتر سید یوسف مجتهدی، دکتر مجید انصاری، دکتر کریم سعادتی
 دکتر محمد حسن رستمخانی، دکتر رامین فرزام، دکتر سعید جلیلی 

دکتر محمد باقر آیت اللهی، دکتر مهرداد حمیدی معاون غذا و دارو دانشگاه
دکتر سید زین العابدین صفوی، مهدی موسائی فرد معاون فرهنگي و امور دانشجوئي دانشگاه

 دکتر علیرضا شغلی، دکتر علیرضا بیگلریمعاون تحقیقات و فناوري دانشگاه
دکتر محمدرضا مهراسبی، دکترمحمد باقر آیت اللهی، دکتر حمید حسنیمعاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

دکتر مهدی اسکندریرئیس دانشکده پزشکي
دکتر داود حسنی مشاوراجرائی رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست  

اسماعیل رحمانی مشاور رئیس دانشگاه ومدیر روابط عمومي

جلسات هیآت رئیسه بصورت هفتگی، در روزهاي دوشنبه از ساعت 7 الي 12 پس از حضور اعضاء در مراسم پر فیض زیارت 
عاشورا و در ساختمان مرکزي دانشگاه، دفتر ریاست برگزار مي شود.

اعضای هیأت رئیسه دانشگاه از سال 1384 تاکنون )به ترتیب زمان تصدی(

برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور
5- تصوی��ب آیین نامه های اداری، اس��تخدامی و تش��کیالتی کارکنان 
هی��أت علم��ی و غیر هیأت علمی ب��ر مبنای مفاد قانون برنامه های س��وم، 

چهارم و پنجم توسعه کشور
6- تصویب دس��تورالعمل های اجرایی مرتبط با آیین نامه های یاد شده 

در بند 4 و 5
7- تصوی��ب برق��راری فوق العاده ج��ذب کارکنان غی��ر هیأت علمی 

دانشگاه در سال 1390

8- تصویب کمک هزینه تحصیلی به دانش��جویان دکتری تخصصی، 
ارشد و کارورزان پزشکی

9- تصویب راه اندازی ش��عبه بین الملل دانشگاه ونیز دستور العمل اداره 
بیمارستان هیأت امنایی آیت ا... موسوی 

10- تصویب پیش��نهادات مختلف دانشگاه و وزارت متبوع در خصوص 
حل مسائل و مشکالت مرتبط با سالمت و آموزش پزشکی در استان

11- تاکی��د بر اجرای نظ��ام نوین مالی و تبدیل حس��ابداری نقدی به 
تعهدی از سال 1388با تصویب و ارائه راهکارهای اجرایی به دانشگاه ها
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شورای فرهنگی دانشگاه 

شورای فرهنگی دانشگاه به منظور هماهنگ شدن برنامه های فرهنگی 
دانش��گاه با چارچوب سیاس��ت ها و ضوابط مصوب و نیز ب��ا توجه به حدود 
اختی��ارات و وظایف مراجع و نهادهای ذی ربط و درجهت تحقق ارزش های 
اخالقی و فرهنگی در ش��ئون مختلف تش��کیل می ش��ود. اعضای این شورا 

عبارتند از:
y )رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان )رئیس شورا
y  مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
y )معاون فرهنگی و امور دانشجویی )دبیر شورا

y )مدیر تعالی فرهنگی دانشگاه )مسؤول دبیر خانه شورا
y  مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده
y  مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران
y  مشاور رئیس دانشگاه و مدیر روابط عمومی
y  رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی استان
y  مسئول بسیج دانشجوئی دانشگاه
y  عضو هیأت علمی منتخب رئیس دانشگاه

 

جدول 2-2- مصوبات هیأت رئیسه به تفكیك سال و موضوع از 1384تا 1392

1392سه ماهه اول 1385138613871388138913901391موضوع مصوبهرديف

1469199114110125165119توسعه، مدیریت منابع و رفاهي1

6329454236406726آموزشي2

2521211920223512تحقیقات و فناوري3

3518233124124211فرهنگي و امور دانشجویي4

3221262120212612غذا و دارو5

5835493744495747بهداشتي6

545437579509953درمان7
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شورای سیاست گذاری فرهنگی واجتماعی 

ش��ورای سیاس��ت گذاری فرهنگی واجتماعی برای اولی��ن بار در تاریخ 
دانش��گاه به تاکید ریاست محترم دانش��گاه، باهدف سیاست گذاری، پایش و 

ارزیابی برنامه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ومذهبی و با ترکیب:
y )رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر دراستان )رئیس شورا
y  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

y )معاون فرهنگی و امور دانشجویی )دبیر شورا
y )مدیر حوزه ریاست )مسئول دبیر خانه شورا
y )مدیر حراست دانشگاه )برحسب نیاز

تش��کیل گردیده است. این شورا به صورت منظم تشکیل جلسه داده و 
نقاط ضعف و قوت فعالیت ها را مورد توجه قرار می دهد.

شورای دانشگاه

این شورا که از مهمترین ارکان دانشگاه های علوم پزشکی است با هدف 
ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه )موارد ذیل( تشکیل گردیده است:

y  بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های 
آن، پیشنهادی معاونت ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه 

به مراجع ذیصالح برای تصویب 
y  بررس��ی و تصوی��ب ضوابط تدوین ش��ده در راس��تای همکاری 

دانش��گاه با مؤسس��ات دولتی و غیردولتی داخل��ی و خارجی با رعایت 
قوانین و مقررات موضوعه

y  بررس��ی و تایید برنامه های پذیرش دانش��جو توسط دانشکده ها و
آموزش��کده ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای 
تکالیف مندرج در برنامه های توس��عه کش��ور، مصوبات ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی، و سیاس��ت های هر یک از وزارتین به منظور ارس��ال 

به وزارت مربوطه
y  بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه

مدت
y  بررس��ی گزارش تحلیلی ارائه ش��ده توس��ط واحدهای ذیربط در

خصوص مشکالت تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و 
فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی 

جهت رفع کاستی ها
y  بررسي ساالنه امکانات علمي ) نیروي انساني و تجهیزات( دانشگاه

و تعیین کمبودها و طبقه بندي نیازهاي علمي و اقدام براي تأمین آنها
y  ارجاع برخی از موضوعات دانش��گاه براي بررسي و اظهار نظر به

یکي از کارگروه هاي تخصصي حسب مورد
y تدوین و تصویب آیین نامه های داخلي شورا و کمیته های آن

ضمناًکارگروه های زیر از سال 1385 در ذیل شورای  �
دانشگاه فعال گردیده است:

کارگروه ارتباطات بین دانش�گاهی، فرادانشگاهی و  �
بین المللی

کارگروه پیگیری و تجهیز موزه سالمت  �
کارگروه فرهنگی و اخالق حرفه ای �
کارگروه ارتقاء آموزش و پژوهش  �
کارگروه شرکت های دانش بنیان  �
کارگروه تدوین آئین نامه های داخلی �

 تالش برای برگزاری فصلی یک جلس�ه در طول 7 س�ال 
گذش�ته و فعال کردن این کارگروه ها از اقدامات صورت گرفته 

است که نتایج بسیار موثری را به دنبال داشته است.
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شورای عالی فن آوری اطالعات دانشگاه

شورای عالی فن آوری اطالعات دانشگاه در سال 1384 به ریاست مقام 
عالی دانش��گاه و قائم مقام وزیر در اس��تان و با عضویت معاونین پشتیبانی 
و پژوهش��ی وقت و همچنین مدیران آمار، فن آوری اطالعات، اطالع رسانی، 
مشاورین و کارشناسان حوزه فن آوری اطالعات تشکیل گردید. این شورا با 
برگزاری بیش از 35 نشس��ت در این مدت، سیاست گذاری کالن و پیگیری 
برنامه های توسعه ای دانش��گاه در حوزه فن آوری اطالعات را در دستور کار 

خود قرار داده است.

اهم وظایف شورای عالی فن آوری اطالعات
y  بررس��ی و تایید برنامه های عملیاتی و استراتژیک تدوین شده، در

راستای سیاست های کالن دانشگاه 
y  بررس��ی و تایید اس��تانداردهای تدوین ش��ده در ح��وزه فن آوری

اطالعات 
y برنامه ریزی و هماهنگی الزم جهت اجرای طرح های مصوب
y  تصویب نحوه استقرار زیرساخت های الزم جهت اجرای طرح های

توسعه ای ذیربط
y  بررس�ی و تصویب پیاده سازی سیس�تم های مکانیزه

م�ورد نی�از واحده�ای مختلف مراک�ز )سیس�تم اطالعات 
بیمارس�تانی، اتوماس�یون اداری، حض�ور و غی�اب، منابع 

انسانی، مالی و ...(
y  انجام هماهنگی های الزم جهت ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی

برای ایجاد یکپارچگی سیستم های اطالعاتی و تطبیق فنی

y  تصویب طرح های ساماندهی نیروی های شاغل در حوزه فن آوری
اطالعات

y تصویب و پیگیری برنامه های مربوط به تحقق دولت الکترونیک
y  برنامه ریزی الزم جهت یکپارچه سازی اطالعات دانشگاه و ایجاد

مرکز داده یکپارچه

اهم مصوبات شورای عالی فن آوری اطالعات 
y  تصویب و پیگیری برقراری ارتباطات زیرساختی دانشگاه از قبیل

ش��بکه فیبر نوری، ش��بکه بیسیم و ش��بکه داخلی واحدها )شبکه فیبر 
نوری پردیس، ش��بکه بیس��یم واحدهای تابعه، شبکه محلی واحدهایی 
مانند دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، بیمارستان های آیت ا... 

موسوی، ولیعصر، خدابنده، ابهر، واحدهای ستادی دانشگاه و....(
y  بیمارستان ها و مراکز آموزشی HIS تصویب و پیگیری راه اندازی

و درمانی )آیت ا.. موسوی، ولیعصر، شهیدبهشتی، ابهر و خدابنده(
y  بیمارس��تان ها و مراکز PACS تصوی��ب و پیگیری راه ان��دازی

آموزشی و درمانی )آیت ا.. موسوی، ولیعصر، ابهر و خدابنده(
y  تصوی��ب و پیگیری تجهیز مرکز داده دانش��گاه )خرید تجهیزات

شبکه و استقرار زیر ساخت الزم(
y  تصویب و پیگیری یکپارچه س��ازی سامانه های اطالعاتی دانشگاه

)سامانه مکاتبات اداری، منابع انسانی، سیستم مالی و...(
y  تصوی��ب و پیگیری س��اماندهی ب��ه خریدهای س��خت افزاری و

نرم افزاری دانشگاه

شورای عالی منشور رفتارحرفه ای

هیأت رئیس��ه دانش��گاه با هدف تدوین و گردآوری مقررات مربوط به 
حجاب و عفاف و پوش��ش دانش��جویان و پرس��نل دانش��گاه و جلوگیری از 
اشاعه بد حجابی در محیط مقدس دانشگاه و مهیا کردن محیط فرهنگی در 
واحدهای تابعه از اولین روزهای س��ال 1385 نسبت به تدوین»منشور رفتار 
حرفه ای و صیانت فرهنگی« اقدام نمود که منش��ور یادش��ده با کار گروهی 
اعضای هیأت رئیس��ه و برگزاری جلس��ات متعدد که بیش از 400س��اعت 
به طول انجامید، باالخره در 1387/11/12 در جلس��ه ش��ورای دانش��گاه به 
تصویب رس��یده و جهت اجرا به واحدهای تابعه ابالغ گردید. در منش��ور یاد 
ش��ده که برگرفته از آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسالمی ایران 
مصوب س��ال 1374، قانون مصوب مجلس ش��ورای اسالمی مصوب سال 

1377، آئین نام��ه اجرائ��ی ابالغی هیأت وزیران 1380 و ش��یوه نامه اجرائی 
انضباطی دانش��جویان مصوب1384و... می باشد. این شورا به ابتکار دانشگاه 
و برای اولین بار در تاریخ آن از س��ال 1387 ش��کل گرفته و در کلیه شئون 

فرهنگی ادامه خدمت می دهد.
تش��کیل ش��ورای عالی منش��ور رفتار حرف��ه ای و کمیته پاس��داری از 
ارزش های اس��المی به مسؤولیت رؤسای واحدها از ثمرات مبارک این طرح 
عظیم می باش��د.که نتایج جلسات و گزارش مس��ئولین و رابطین واحدها در 
جلس��ات هفتگی هیأت رئیسه دانشگاه مورد بررس��ی قرار گرفته و منتج به 

تصمیم سازی می شود. 
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شورای پشتیبان رشته های دستیاری تخصصی و تحصیالت تکمیلی

ش�ورای پش�تیبان رشته های دس�تیاري دانش�گاه از سال 
1386 با هدف رفع مش�کالت رش�ته های دستیاري تخصصي 
و تحصی�الت تکمیلی و به ریاس��ت قائم مقام وزیر در اس��تان و رئیس 
دانشگاه و عضویت معاونت محترم آموزشي، رئیس دانشکده پزشکي، مشاور 
رئیس دانش��گاه در امور تحصیالت تکمیلي، مش��اور رئیس دانشگاه در امور 

آموزشي و معاون آموزش بالیني دانشکده پزشکي تشکیل گردید.
در این ش�ورا که برای اولین بار در تاریخ دانشگاه تشکیل 
گردیده، به بحث و تبادل نظر در خصوص مش�کالت اجرائي و 
آموزش�ي رشته های دس�تیاري تخصصي و تحصیالت تکمیلی 

پرداخته و نسبت به مرتفع نمودن آنان اقدام می گردد.

شورای تحول اداری 

دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بنا به 
مصوبه هیأت وزیران در س��ال 1381 اقدام به تشکیل شورای تحول اداری 
نموده اس��ت. هم اکنون ریاست این شورا بر عهده ریاست محترم دانشگاه و 

قائم مقام وزیر در استان می باشد.
ش��ورای تحول اداری دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان افتخار دارد طی 

سال های گذشته موفق به اقدامات اساسی ذیل گردیده است: 

y اجرائی کردن اتوماسیون اداری در جهت صرفه جوئی در کاغذ
y  اجرائی کردن برنامه هفت سین اداری
y  راه اندازی بانک اطالعات دارو
y  MIS اجرائی کردن
y  بررسی انتصاب مدیران به پست های مدیریتی

شورای تربیت بدنی وطب ورزشی 

ش�ورای عالی ورزش و تربیت بدنی دانش�گاه بنا به تاکید 
مقام عالی دانش�گاه و برای اولین بار در تاریخ دانشگاه از سال 
85 و در جهت افزایش نش�اط و ش�ادابی در محیط دانش�گاه 
و بهره گی�ری از اس�تعدادها و توانمندی ه�ای دانش�جویان و 
کارکنان و اعضای هیأت علمی با ترکیب برخی از مسؤولین امر 
ورزش و تعدادی از کارکنان و دانش�جویان فعال در رشته های 

ورزشی تشکیل و سیاست گذاری برنامه های مرتبط می پردازد. 
اساسنامه این شورا درس��ال 1390 از سوی وزارت متبوع با عنوان »شورای 
تربیت بدنی و طب ورزشی« به دانشگاه ها ابالغ گردید.ازثمرات تشکیل این 
شورا، تشکیل هیأت های ورزش��ی کارکنان و دانشجویان و حضور مقتدرانه 
تیم های ورزش��ی در عرصه های خارج دانش��گاهی است. معاون فرهنگی و 

امور دانشجوئی دانشگاه دبیر این شورا است.

شورای تجدید نظرانضباطی دانشجویان 

پاسداري از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های 
آموزش��ي و پژوهش��ي و تًأمین حقوق عمومي دانشگاهیان از طریق ترغیب 
دانشجویان به حفظ شأن و کرامت دانشجوئي و مقابله با بي نظمي و رعایت 
حق��وق ف��ردي و اجتماعي دیگ��ران از مهمترین اهداف ش��وراي انضباطي 

محسوب می شود. 

بدیهي اس��ت شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجوئي 
و رعایت تقوي در رس��یدگي به امور آنان و تصمیم گیري جزو اصول اساسي 
و خدش��ه ناپذیر شوراي انضباطي تلقي می ش��ود. دبیری این شورا را معاون 

فرهنگی و امور دانشجوئی دانشگاه برعهده دارد.

شورای نظارت بر تشکل های اسالمی دانشگاهیان 

شورای نظارت بر تشکل های اسالمی دانشجویان از افراد زیر به منظور 
حمایت از حقوق سیاس��ی و اجتماعی دانش��گاهیان و انجام وظایف مقرر در 

آیین نامه تشکل های اسالمی دانشگاهیان، تشکیل می شود:
y )رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان )رئیس شورا
y  معاون فرهنگی و امور دانش��جویی )بعن��وان نماینده وزیر و دبیر

شورا(

y  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
y )مدیر حوزه ریاست )مسئول دبیر خانه شورا

اجرای هرگون��ه برنامه فرهنگی، عقیدتی، تجمعات صنفی و غیرصنفی 
و در اختیار قرار دادن فضا و امکانات دانش��گاهی با مصوبه این ش��ورا انجام 

می گیرد.
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شورای ارتقای آموزش و پژوهش

این ش��ورای مهم و آینده س��از از س��ال 85 با تأکید رئیس دانشگاه و 
برای اولین بار در تاریخ دانش��گاه و با هدف ارتقای ش��اخص های آموزش و 
پژوهش با حضور ریاست دانشگاه، معاون پژوهشي، معاون آموزشي، رؤساي 
دانش��کده ها، رئیس مرکز مطالعات و توس��عه آموزش، مش��اورین آموزش و 
تحصیالت تکمیلي ریاست دانش��گاه، کارشناس مسؤول توسعه تحصیالت 

تکمیلي و جلسات منظمي هر دو ماه یکبار و گاهًا ماهانه تشکیل گردید.
در این شورا در زمینه توسعه تحصیالت تکمیلي بحث و تبادل نظر و با 
توجه به پتانس��یل های موجود دانشگاه، در زمینه راه اندازي توسعه رشته های 
تحصی��الت تکمیل��ي، تصمیم س��ازي انجام گرفته اس��ت. ضمن��ًا در زمینه 
پژوهش نیز، راه اندازي و توس��عه مراکز تحقیقاتي در دستور کار جلسات قرار 
گرفته و بحث و بررسي در خصوص پتانسیل اعضاي هیأت علمي موجود در 
زمینه مراکز تحقیقاتي فعال، صورت گرفته اس��ت. در این جلس��ات، بحث و 
بررسی در خصوص موضوع آموزش و رشته های تحصیالت تکمیلي، منجر 

به تأسیس رشته های ذیل گردید:
y 1385 ،دکتراي عمومي داروسازي
y 1387 ،کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محیط
y 1387 ،کارشناسي ارشد زیست فن آوري پزشکي
y 1387 ،کارشناسي ارشد پرستاري ویژه
y 1387 ،کارشناسي ارشد ژنتیک
y 1387 ،کارشناسي ارشد حشره شناسي و مبارزه با ناقلین
y 1387 ،کارشناسي ارشد فیزیولوژي
y 1388 ،دکتري عمومي دندانپزشکي
y 1388 ،دستیاري تخصصي جراحي عمومي
y 1389 ،دستیاري تخصصي بیهوشي
y 1389 ،دستیاري تخصصي زنان و زایمان
y 1389 ،دستیاري تخصصي عفوني
y 1389 ،پزشکي مولکولي Ph.D
y 1389 ،بیوتکنولوژي پزشکي Ph.D
y 1389 ،کارشناسي ارشد روان شناسي بالیني
y 1390 ،دستیاري تخصصي نورولوژي
y 1390 ،دستیاري تخصصي روانپزشکي
y 1390 ،کارشناسي ارشد میکروبیولوژي
y 1390 ،کارشناسي ارشد بهداشت و ایمني مواد غذایي
y 1390 ،انگل شناسي Ph.D
y 1390 ،نانوفناوري داروئي Ph.D
y 1391 ،فارماسیوتیکس Ph.D
y 1391 ،دستیاري تخصصي قلب و عروق

y 1391 ،کارشناسي ارشد علوم تشریح
y 1392 ،طب سنتيPh.D
y 1392 ،مطالعات اعتیاد Ph.D
y 1392 ،زیست مواد داروئي Ph.D
y 1392 ،فارماکولوژي Ph.D
y 1392 ،کارشناسي ارشد نانوتکنولوژي پزشکي
y 1392 ،کارشناسي ارشد سالمت و ایمني محیط زیست

در ضمن در خصوص مراکز تحقیقاتي نیز به ش��رح ذیل تصمیم سازي 
شد و مراکز تحقیقاتي ذیل ایجاد گردیدند:
1- مرکز تحقیقات متابولیک، 1386

2- مرکز تحقیقات نانوفناوري دارویي، 1391
3- مرکز تحقیقات زیست فناوري دارویي، 1391

4- مرکز تحقیقات عوامل مؤثر بر سالمت، 1391
5- مرکز تحقیقات ژن درماني سرطان، 1391

6- مرکز تحقیقات زخم های مزمن، 1390
7- مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی، 1392

8- مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک استخوان، 1392
9- پژوهشکده علوم نوین دارویی، 1392

10- پژوهشکده بیماری های متابولیک، 1392
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این مدیریت در سال 1366 با عنوان دفتر ریاست و روابط عمومی تاسیس و با توجه به گستردگی رسالت های دانشگاه و در جهت نیل به اهداف عالی 
نظام سالمت و آموزش پزشکی در استان، با ابالغ مقام عالی دانشگاه، از تاریخ 85/2/19 این دو دفتر از همدیگر منفک شده و رئیس دفتر به عنوان مشاور 
اجرایی و مدیر حوزه ریاست، مسؤول هماهنگی امور مدیریت های حوزه ریاست )حراست، روابط عمومی، هسته گزینش، اداره آمار و فن آوری اطالعات، اداره 

امور حقوقی،  دفتر ریاست، اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مرکز اسناد( گردید. 
تشکیل کمیته تشریفات و تشویقات در دانشگاه در سال 1385 با هدف ساماندهی برگزاری مناسب همایش ها،کنگره ها و ویژه برنامه ها از دیگر اقداماتی 
بود که از س��وی س��ایر دانش��گاه ها نیز مورد توجه واقع و دانشگاه علوم پزش�کی زنجان، به جهت اجرای مناسب برنامه های یادشده مورد 

تقدیر قرار گرفت. 

دفتر ریاست

 

جدول 2-3- جلسات و برنامه های پیگیری شده در دفتر ریاست دانشگاه، 1384 تا 1391

 t ادامه در صفحه بعد

8485868788899091عنوانرديف

13222242جلسات هیأت امناء دانشگاه1

254347403734--جلسات هیأت رئیسه دانشگاه2

23433333اجالس رؤساي دانشگاه ها3

5675461508522598602752-مالقات همکار و غیرهمکار با ریاست دانشگاه )بر حسب نفر(4

11322221کمیته خانه های سازماني5

132327--کمیته راهبردي کیفیت بیمارستاني )ارتقای بهره وري(6

6231064--کمیته ارتقای پایه )ترفیع(7

452231--کمیته ارتقای سالمت مادر و نوزاد8

423231--کمیته تمام وقتي اعضای هیئت علمي9

222335--کمیته تجویز و مصرف منطقي دارو10

221243--شورای تجدیدنظر انظباطي دانشجویان11

32-423--کمیته دانشگاهي بیماري هاي واگیر12

422222--کمیته دانشگاهي بیماري هاي غیرواگیر13

----172--کمیته تجهیز و راه اندازی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوي14

134324--شورای تحول اداري15

212335--کمیته تجهیزات پزشکي16

211111--شورای عالی منشور رفتار حرفه ای و صیانت فرهنگی 17

7788109--کمیته تشویقات و تشریفات18

85486---کمیته تجهیز و راه اندازی دانشکده دندانپزشکي19

112---3--شورای ارتقای آموزش و پژوهش20

516387--کمیته مرگ و میر کودکان و مادران21
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t ادامه از صفحه قبل

8485868788899091عنوانرديف

251234-- هیأت اجرایي جذب22

322223--شوراي دانشگاه23

1424-1--شوراي سیاست گذاري24

117111117--شوراي فرهنگي25

131211--شوراي آموزش مداوم26

1211-1--شوراي پشتیبانی بسیج27

1085469--کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتي28

997856--کمیسیون ماده 20 درمان29

3119999--کمیسیون ماده 20 غذا و دارو30

21132---کمیسیون ماده 20 آزمایشگاهي31

241211--کمیسیون موارد خاص آموزشی32

49------کمیته راه اندازي بیمارستان ایثار ایجرود33

-31421--شوراي متابولیک )جلسه(34

27241510911--مصاحبه مطبوعاتي با اصحاب رسانه و صدا و سیما35

722342--شوراي IT و انفورماتیک 36

6525----کمیته دانشگاهی حاکمیت بالیني37

11113211ستاد شاهد و امور ایثارگران 38

256278275294290297287-همایش ها و مراسم ها39

424763--برنامه هاي هفته سالمت40

12315----طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده41

364564--پرسش و پاسخ و بازدید از خوابگاه هاي دانشجویي42

67305689809098-عیادت از بیماران در بیمارستان ها43

111111--گلباران مزار شهداء44

556466-- هیأت عالي نظارت بر نظام نوین بیمارستانی 45

213-42--هیأت بدوي انتظامي اعضای هیأت علمی 46

876912159-کرسي آزاد اندیشي، هم اندیشي اساتید47

3412215-کمیته پشتیبان رشته های دستیاری48

12234---ستاد اقامه نماز49

62566---کمیته پشتیبان تحصیالت تکمیلي50

3561113---کمیته تأمین نیروی انسانی51

211418201619--بازدید از مراکز آموزشي یا درماني52
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معرفی �
از سال 1366 پس از تشکیل دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 
درماني استان زنجان، با هدف برقراری تعامل مناسب با جامعه دانشگاهی و 

عموم مردم این مدیریت تشکیل و آغاز به کار نمود. 
در سال هاي اخیر با رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبري و تصویب 
آئین نامه نحوه فعالیت، وظائف و اختیارات روابط عمومي دستگاه هاي اجرائي 

مص��وب 86/2/23 هیأت محترم وزیران و نیز دس��تورالعملي که مقام عالي 
وزارت متب��وع در خص��وص عملیاتي نمودن امور مرب��وط به روابط عمومي 
صادر فرمودند مسؤولیت متولیان امر اطالع رساني، ارتباطات و روابط  عمومي 

مضاعف گردیده است.
با توجه به ابالغیه شماره 4503/ ع وزارت متبوع در سال 1385 روابط 
عمومی از دفتر ریاس��ت تفکی��ک و برای مدیر آن با عنوان مش��اور رئیس 
دانش��گاه و مدی��ر روابط عمومی اب��الغ صادر گردید. همچنی��ن با توجه به 
آئین نامه ها و ابالغیه مقام عالی وزارت، مدیر روابط عمومی در کلیه جلساتی 
که به ریاست رئیس دانشگاه تشکیل می گردد از جمله هیأت رئیسه، شورای 
فرهنگی، ش��ورای دانشگاه و ... ش��رکت می نماید. روابط عمومی دانشگاه، 
اولین روابط عمومی در سطح وزارت و دانشگاه ها بوده که ابالغ مشاور رئیس 

دانشگاه را داشته است.
در همای�ش سراس�ری مدی�ران رواب�ط عموم�ی وزارت 
بهداش�ت، درم�ان و آموزش پزش�کی ک�ه در زنج�ان برگزار 
گردی�د ایجاد ش�بکه روابط عمومی وزارت مذک�ور مورد تاکید 

قرار گرفت. 
در این راس��تا همزمان با همایش سراس��ری مدیران روابط عمومی در 
زنجان، شورای منطقه یک روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
که متشکل از دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل، ارومیه، ایالم، تبریز، زنجان، 
کردس��تان، کرمانشاه، لرستان و همدان مي باشد به مسؤولیت روابط عمومی 
 دانش��گاه ارومیه تش��کیل گردید که تا کنون 11 جلسه و 84 مصوبه داشته 

است.

از جمله دس��تور کارهای پیشنهادی دانش��گاه علوم پزشکی زنجان در 
شبکه مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

Y تهیه و تدوین پیش نویس تشکیل تشکل صنفی در روابط عمومی
Y دستور العمل مدیرت بحران در روابط عمومی
Y تشکیل تیم خبرنگاران بحران با آموزش های الزم
Y تعیین شاخص های ارزیابی و عملکردی روابط عمومی
Y تدوین برنامه جامع استراتژیک روابط عمومی
Y  جمع آوری دستور العمل ها، مصوبات و آئین نامه های روابط عمومی

در یک مجموعه جامع
Y برگزاری تورهای علمی و تخصصی داخل و خارج کشور
Y  طرح س��اماندهی صندوق های پیشنهادات، تابلوهای اعالنات و

سر درب واحدهای تابعه دانشگاه ها
Y  تدوین دس��تورالعمل کمیته پیش��گیری فرهنگ��ی، اجتماعی و

ارتباطات دانشگاه

اه�م فعالیت ه�ا و عملک�رد روابط عمومي دانش�گاه  �
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان 

y  دبیری هماهنگی 11 دوره برنامه هاي بزرگداش��ت هفته سالمت
از سال 1382 تا 1392

y  هم��کاري، هماهنگي، حض��ور فعال و اج��راي برنامه هاي تقویم
فرهنگي سال بویژه مناسبت های مختلف

y  همکاري و مسؤولیت کمیته اطالع رساني، همایش ها، سمینارهاي
سراسري و علمي و پژوهشي برگزار شده در دانشگاه

y  در بخش تبلیغات تهی��ه و نصب پالکاردها، اطالعیه، بیلبوردها و
بنرها و ...

y  ،برگزاري و هماهنگي افتتاح پروژه هاي عمراني از جمله دانشکده ها
بیمارستان ها، مراکز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت، مراکز اورژانس، 

روابط عمومی دانشگاه
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تجهیزات و دس��تگاه هاي پیشرفته پزش��کي در مناسبت ها به ویژه هفته 
دولت، دهه فجر، هفته سالمت و سفرهاي استانی هیأت دولت

y تهیه ویژه نامه در مناسبت هاي مختلف
y  برگزاري نمایشگاه در مناسبت هاي مختلف
y  ش��رکت فعال در ش��وراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي

اجرائي و ش��وراي اطالع رساني اس��تان، همچنین در برنامه هایي که با 
موضوعات اطالع رساني و روابط عمومي مرتبط بوده و در دستگاه هاي 

دیگر اجرا مي شود 
y تهیه تقویم ساالنه مناسبت هاي فرهنگي، ملي و مذهبي
y  پوش��ش خبري و تصویري کلیه مناسبت ها که ضمن ارسال براي

رس��انه ها جهت ش��وراي اطالع رساني استان نیز ارس��ال مي شود و در 
آرشیو جهت نیازمندي هاي بعدي نگهداري مي شود

y  تدوی��ن برنامه حضور مس��ؤولین دانش��گاه در برنامه زنده مردم و
مسؤولین صداو سیما 

y  مصاحبه های مطبوعاتي به صورت دوره اي و مس��تمر تنظیم و در
ابتداي مصاحبه گ��زارش فعالیت ها، عملکردها و برنامه هاي دانش��گاه 

توسط مسؤولین محترم ارائه مي شود
y  تش��کیل ش��ورای بین بخش��ی روابط عمومی های مرتبط با حوزه

سالمت استان زنجان
y  تدوی��ن ط��رح جام��ع اطالع رس��انی و اطالع یاب��ی دانش��گاه با

تش��کیل کمیته معاونت ها، دانشکده ها، ش��بکه های بهداشت و درمان، 
بیمارستان ها 

y  بع�د از راه اندازی پایگاه خبری و اطالع رس�انی وب دا
کشوری، وب دا مرکز زنجان به عنوان اولین مرکز استانی 
در سال 1389 افتتاح و این امکان را برای دانشگاه فراهم 
نمود که به عنوان یک ظرفیت جدید با داشتن ویژگی هایی 
مانند س�رعت در امر اطالع رس�انی و اطالع یابی، سهولت 
دسترس�ی، فراگیری بیش�تر، هزینه های کم، هم در حوزه 
اطالع رسانی و اخبار و هم در حوزه فرهنگ سازی مقوله های 
س�المت و آموزش همگانی یک ظرفیت حداکثری را ایجاد 
کند و به عنوان منبع غنی و وسیعی در حوزه سالمت استان 
برای مخاطبین و رسانه ها رسالت های خود را در کنار سایر 

رسانه های اجتماعی و گروهی انجام دهد. 

y  تدوی��ن برنامه های مردمی با حضور مقام عالی دانش��گاه از جمله
 ش��رکت در مراسم، جلس��ات و برنامه های مؤسس��ات خیریه، دیدار با 
بیماران تحت پوش��ش خیریه های حوزه سالمت، دیدار با خانواد ه های 
معظم شهدای گرانقدر، جانبازان و آزادگان عزیز، دیدار و عیادت از توان 
خواهان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
و عیادت از بیماران بس��تری در بیمارستان ها و مناسبت های مربوطه و 
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شرکت در مجالس یادبود
y  هماهنگی حضور تیم فوق تخصصی جراحی ترمیمی و پالستیک

در مناط��ق غی��ر برخوردار اس��تان به نح��وی که با 7 ب��ار مراجعه به 
شهرس��تان های تابعه 800 ویزی��ت و 152 عمل جراحی به طور کامال 

رایگان انجام گرفته است.
y  برگزاري دوره هاي تخصصي اصول گزارش نویس��ي، شنود صوتي

و تصویري، اصول و مباني اطالع رس��اني، اصول بایگاني، اصول و مباني 
ارتباط جمعي، خبرنویس��ي، برنامه ریزي در رواب��ط عمومي، طرح جامع 
اطالع رسانی دانشگاه، دوره توجیهي بین بخشي روابط  عمومي هاي حوزه 
سالمت و بررسي نقش روابط عمومي در مهندسي فرهنگي و اجتماعي

افتخارات �
y  کسب تقدیر نامه مقام نخست در هفته سالمت سال 86 در محور

ارتباطات رس��انه ای در بین دانش��گاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
سراسر کشور از معاونت سالمت وزارت متبوع

y  دریافت تقدیرنامه به عنوان غرفه نمونه در نمایش��گاه س��ي امین
س��الگرد پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي از طرف مقام عالي وزارت 

در بهمن ماه 87
y  دریافت لوح تقدیر در نمایش��گاه تخصصي جش��نواره انتش��ارات

روابط عمومي هاي کشور در تیر ماه 87

y  کس��ب رتبه چهارم در چهارمین جشنواره انتشارات روابط عمومي
در تیر ماه 87

y  دریافت لوح تقدیر با عنوان مقام عالي دانش��گاه به منظور کس��ب
افتخار غرفه نمونه از طرف استاندار محترم زنجان در سال 87

y  دریافت لوح حامي س��المت از معاون اول ریاس��ت جمهوري در
فروردین سال 88

y  دریاف��ت لوح تقدیر به واس��طه حض��ور فعال در نمایش��گاه زوج
خوشبخت ایراني در آذر ماه 88

y  دریاف��ت تندی��س ترویج رواب��ط عمومي در هفتمی��ن کنفرانس
بین المللي روابط عمومي ایران در آبان ماه 89

y  دریافت لوح تقدیر با عنوان ریاس��ت محترم دانشگاه از طرف وزیر
محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در راستاي مدیریت مدبرانه 
و عنایات ویژه مقام عالي دانشگاه به جایگاه روابط عمومي در همایش 

سراسري مدیران روابط عمومي در زنجان در شهریور ماه 89
y  دریافت لوح تقدیر در دومین نمایش��گاه زنجان در مس��یر توسعه

در سال 90
y  دریافت لوح تقدیر به واس��طه حضور فعال در نخستین نمایشگاه

رسانه هاي دیجیتال استان در تیر ماه 90
y  اح��راز رتبه دوم در محور خالقیت و نوآوري در هفتمین کنفرانس

بین المللي روابط عمومي ایران در آبان ماه سال90
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y  دریافت لوح تقدیر از مقام عالي وزارت به واسطه فعالیت در حوزه
خبرنگاري و افتتاح اولین پایگاه استاني وب دا در زنجان – مرداد ماه 90

y  کس��ب مقام کشوري مدیر ارشد نمونه ارتباط گستر و حامي روابط
عمومي توس��ط جناب آق��ای دکتر رحیم س��روری زنجانی، مقام عالي 

دانشگاه در هفتمین سمپوزیوم بین المللي در دي ماه 90
y  دریافت تندیس قهرمان روابط عمومي در هش��تمین س��مپوزیوم

بین المللي روابط عمومي 

y  کس��ب اثر برت��ر در مدیری��ت راهب��ردي در هفتمین جش��نواره
برترین هاي روابط عمومي ایران در دي ماه 90

y  دریافت لوح تقدیر اثر برتر در رشته مدیریت راهبردي در هشتمین
دوره جشنواره برترین هاي روابط عمومي در سال 91

y  دریافت لوح تقدیر به مناسبت اقدامات برجسته در هفته سالمت
6. کس��ب رتبه س��وم ارتباط��ات رس��انه اي در دومین کنگ��ره جهاني 

کارگزاران مسلمان روابط عمومي در آذر ماه 91
y  دریاف��ت لوح تقدیر از معاونت محترم سیاس��ي و امنیتي و رئیس 

شوراي اطالع رساني استان زنجان در سال 91
y  دریاف��ت لوح تقدیر از اس��تانداری زنجان به مناس��بت روز روابط

عمومی و ارتباطات س��ال 91 به عنوان پیشکس��وت و برگزیده روابط 
عمومی های استان

y  دریاف��ت لوح تقدیر از فرمانداري و ش��بکه ایجرود به مناس��بت 

هماهنگي ه��اي صورت گرفته در اجراي طرح ارائه خدمات رایگان تیم 
جراحي، ترمیمي و پالستیک در مرداد ماه سال 91

y  کسب گواهینامه تعهد به سرآمدي روابط عمومي در همایش آئین
معرفي سرآمدان روابط عمومي ایران در تیر ماه 91

y  دریافت تندیس از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي
y  دریاف��ت ل��وح تقدی��ر از خیریه هاي دیاب��ت، مهران��ه، ام اس و

بیماري هاي خاص

y  همکاري و مشارکت در برگزاري نمایشگاه هاي کشوري و استاني 
در رابطه با فعالیت ها و عملکرد که دانشگاه حائز رتبه برگزیده گردید

y  کس��ب لوح تقدیر به مناسبت سي امین سالگرد پیروزي شکوهمند
انقالب اس��المي در طرح 30همایش30 اس��تان از طرف سازمان نظام 

پرستاري 
y  کس��ب مقام مدیر ارشد نمونه حامي روابط عمومي توسط معاونت

محترم غذا و دارو دانش��گاه در هشتمین س��مپوزیوم روابط عمومي در 
سال 1391

y  دریافت لوح تقدیر از ریاس��ت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت متبوع به مناسبت برگزاری موفق هفته سالمت در سال 92

y  دریاف��ت لوح تقدیر از معاون ارتباطات و اطالع رس��انی ریاس��ت
جمهوری در رابطه با توسعه ارتباطات در نظام سالمت و تقویت جایگاه 

روابط عمومی به مناسبت روز روابط عمومی در سال 92 
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معرفی �
 آمار مهمترین ابزار برنامه ریزي براي آینده و ارزیابي عملکرد گذش��ته 
و نیز عامل اصلي در تصمیم گیري و مدیریت محس��وب مي گردد. به عبارت 
دیگ��ر یک��ی از مهمترین منابع مدیری��ت و نیز پیش نیاز ه��ر نوع تصمیم، 

برنامه ریزي و سیاست گذاري، اطالعات و آمار است. 
ام��روزه کنت��رل و نظارت ه��اي آماري یک��ي از مهمتری��ن روش هاي 
ش��ناخت عملکرد اجرایي یک سیس��تم محسوب مي ش��ود. تهیه گزارشات 
آم��اري فراگی��ر و بهن��گام ک��ه از درج��ه اعتبار باالی��ي برخوردار باش��ند 
زمینه هاي مناس��بي ب��راي ارزیابي روند س��ازمان و تصمیم گیري هاي آینده 
 را فراه��م مي کن��د و قطعًا مقایس��ه س��یماي آم��ار دانش��گاه در دوره هاي 
 مختلف )روند فعالیت ها( و نیز مقایس��ه آن با س��ایر س��ازمان هاي مشابه و 
 ش��اخص هاي اس��تاندارد مي تواند به ارزش��یابي واقعي فعالیت هاي دانشگاه 

بیانجامد. نتیجه این ارزش��یابي ها دس��تیابی به برنامه ریزي جدید و بازخورد 
مناسب براي دانشگاه خواهد بود.

اداره آمار دانش��گاه از س��ال 1370 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال 
حاضر از زیر مجموعه هاي حوزه ریاس��ت دانش��گاه مي باش��د. از مهمترین 
وظایف آن جمع آوري اطالعات از ش��بکه هاي بهداشتي درماني، معاونت ها، 
بیمارس��تان ها و واحدهاي تابعه براساس فرم هاي تنظیم شده مي باشد. این 
اطالعات پس از جمع آوري مورد بررس��ي، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به 
صور گوناگون از قبیل نش��ریه، گزارش و یا از طریق صفحات وب در اختیار 
مسؤولین دانشگاه، اعضاي هیأت علمي، دانشجویان، محققین، وزارت متبوع 

و یا سایر ادارات و سازمان ها قرار مي گیرد.

اداره آمار دانشگاه

عملکرد اداره آمار دانشگاه  �
y  تهیه و تدوین س��النامه آماري دانش��گاه بصورت س��االنه از سال

1382 تا کنون
y  تهی��ه و تدوین بخش بهداش��ت و درم��ان س��النامه های آماري

استانداري زنجان
y تهیه و تدوین برنامه استراتژی اداره آمار دانشگاه
y تهیه و تدوین گزارش عملکرد دانشگاه
y  هم��کاری با معاونت برنامه ریزی اس��تانداری زنجان در راس��تای

اجرای طرح طبقه بندی نیازهای پایگاه اطالعات آماری استان زنجان
y بهنگام سازي اطالعات پایگاه جامع آماري استان زنجان
y  جم��ع آوري و ورود اطالع��ات فرم هاي آم��اري در نرم افزارهاي

مربوطه و تهیه گزارش هاي ماهانه و فصلي
y  برگزاری کارگاه های آموزش��ی فرم ها و نرم افزارهای آماری جهت

توانمندسازی کارکنان واحدهای آمار و مدارک پزشکی
y  برگ��زاری هم اندیش��ی در خصوص آم��ار بیمارس��تانی با حضور

کارشناس��ان واحدهای آمار و مدارک پزش��کی بیمارس��تان های تحت 
پوشش دانشگاه 

y  بازدید از واحدهای آمار و مدارک پزشکی بیمارستان های استان و

مراکز بهداش��ت و بررسی و نظارت بر امکانات و نیروی انسانی شاغل 
در این واحدها

y  برگزاری جلس��ه با معاونت ها و رابطین آماری به منظور برقراری
ارتباط در جهت بهبود وضعیت آمار و اطالعات در سطح دانشگاه 

y برگزاری جلسات متعدد جهت یکسان سازی فرم های بیمارستانی
y  تهیه شاخص هاي آماري مورد نیاز درون سازماني و برو ن سازماني
y  جمع آوري اطالعات فرم هاي ارزیابي خرد علم و فناوري ش��وراي

عالي انقالب فرهنگي
y  شرکت در کارگاه های آموزشی

خالصه ای از برنامه استراتژی اداره آمار دانشگاه  �
1- افزای��ش ورود، دریاف��ت، جس��تجو و مبادل��ه اطالع��ات در نظام 

اطالع رسانی
2- افزایش کیفیت جمع آوری، ورود و فرآوری داده های آماری

3- افزایش دسترسی به آمار جمع آوری شده و منابع علمی
4- راه اندازی سیستم اتوماسیون آماری دانشگاه

5- اج��رای حداق��ل یک طرح تحقیقاتی بصورت س��االنه در اداره آمار 
دانشگاه 
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دفتراموربانوان و خانواده

 "زن و خانواده" یکي از موضوعاتي است که تصویر ارائه  شده از آن در 
نظام مقدس جمهوري اسالمي، تصویري متعالي، الهام بخش و راه گشا براي 
بس��یاري از مشکالت درعرصه کشوروحتي در س��طح جهاني است.به تعبیر 
مقام معظم رهبري،"مسأله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است". 
 دانشگاه علوم پزشکي زنجان به یاري خداوند متعال با فراهم نمودن زیر 
ساخت هاي اساسي و نگاهي ویژه به مسائل بانوان، زمینه هاي شکوفایي و 
تعالي همه جانبه را در حوزه زن و خانواده فراهم نموده است. اکنون بیش از 
3200 نفر زن به عناوین مختلف رسمي، پیماني و قراردادي در این دانشگاه 
مش��غول ارائه خدمت بوده و 62 درصد از مجموع دانش��جویان مش��غول به 
تحصیل در این دانش��گاه را دختران تش��کیل مي دهند. 38 درصد از ردیف 
هاي هیأت علمي دانش��گاه به بانوان اختصاص یافته همچنین مس��ؤولیت 
30 پس��ت مدیریتي در س��طوح متوس��ط و باال به زنان واگذار گردیده است 
که همگي نش��ان از وجود زمینه هاي رشد و ارتقاي نقش و جایگاه زنان در 
حوزه هاي مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و باورتوانمندیهاي 
آنان است. دفتر نهادنمایندگي مقام معظم رهبري و هر یک از معاونت هاي 
دانش��گاه در حیطه و چارچوب اختی��ارات و وظایف ذاتي خود خدمات متنوع 

و مهم��ي را به بانوان ارایه میدهند )بطورمثال: معاونت بهداش��تي در زمینه 
کنترل س��المت زنان باردار، معاونت درمان در خصوص راه اندازي و تجهیز 
بخش هاي مخصوص درمان بیماریهاي اختصاصي زنان، معاونت فرهنگي 
در زمین��ه برنامه هاي مختلف فرهنگي دانش��جویان دخت��ر و ...(که جهت 
اطالعات بیش��تر الزم است است به فصل هاي مربوطه مراجعه شود. لذا در 
اینجا فقط به ذکر فعالیتها و افتخارات اموربانوان دانشگاه پرداخته شده است.

همه ساله آئین تجلیل از زنان موفق و نمونه دانشگاه با حضور مسؤولین 
اس��تاني در ایام تولد حضرت فاطمه زهرا س��الم ا... علیها و هفته زن و روز 
م��ادر برگ��زار مي گردد که ضمن تجلی��ل از زنان برتر برگزی��ده )مطابق با 
دس��تورالعمل انتخاب بانوي نمونه که در این دانشگاه تهیه و تدوین گردیده 
است( ، بسته هاي فرهنگي با موضوعات ضروري روز از جمله سبک زندگي 
اسالمي و حجاب و پوشش به همه شرکت کنندگان اهداء مي گردد. از سال 
86 تاکن��ون بیش از 300میلیون تومان به تدوین و اجراي برنامه هاي دفتر 
امور بانوان و خانواده اختصاص داده ش��ده اس��ت. که در ذیل به چند برنامه 

شاخص اشاره مي گردد:
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z اهم عملکرد دفتر امور بانوان و خانواده
1- یکي از مهمترین رس��التهاي دانشگاه، تأمین و ارتقاي سالمت آحاد 
مردم اس��ت و در این میان س��المت زنان به دلیل نقش محوري در خانواده 
وتاثیرپذی��ري همه اعضاي خانواده از بیماري مادر، از اهمیت بس��یارزیادي 
برخوردار اس��ت. س��رطان رح��م از س��رطانهاي رایج در زنان اس��ت که با 
تش��خیص به موقع مي توان به بهبودي صد در صدي امیدوار بود. لذا طرح 
تحقیقاتي، اجرایي پاپ اس��میر رایگان درمرکز استان و 7شهرستان تابعه به 
همراه روس��تاهاي مربوطه، تحت طرح مش��ترک دفتر اموربانوان استانداري 
و دفترام��ور بانوان دانش��گاه درم��ورد 5000 نفر از زنان اس��تان با اعتباري 
بالغ بر س��ي میلیون تومان مصوب و طي یکس��ال انجام گردیدکه نتایج آن 

منتشرگردیده است.
2- در دولت عدالت گستر، سالمت زنان سرپرست خانوار بیش از سایر 
زن��ان م��ورد توجه واقع گردید چ��را که آنان عالوه بر ایف��اي نقش مادري، 
نقش پدري را نیز برعهده دارند. لذا در این راس��تا دانش��گاه علوم پزش��کي 
زنجان 1600 نفر از زنان سرپرس��ت خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد امام 
خمیني)ره(  و بهزیس��تي را طي سه سال متمادي )90، 91، 92(  بااعتباري 
بالغ بر88 میلیون تومان، بطورکاماًل رایگان ومحرمانه تحت معاینات عمومي 
و تخصص��ي زنان و آزمایش��اتي نظیر: قند خون، چربي، کلیه، پاپ اس��میر 
 ونیز ماموگرافي قرارداده اس��ت. لوح تقدیر صادره از سوي مرکز امور زنان و 

مشاور وزیر بهداشت، تأییدي براین موفقیت است. 
3- انجام ویزیت رایگان براي ش��هروندان زن با محوریت تش��خیص 
س��رطان سینه در مراکز بهداشتي درماني استان و شهرستانها، 5 سال پیاپي 

درطول هفته زن 
4- تهیه دستور العمل انتخاب بانوي نمونه دانشگاه 

5- برگ��زاري هر س��اله آیین تجلی��ل از زنان نمونه دانش��گاه برطبق 
دستورالعمل مربوطه با نام جشن بزرگ میالد کوثر 

6- انجام رایگان تعیین قند خون، BMI و فش��ارخون در پارک بانوان 
به مناسبت هفته زن 

7- برگزاري دوره آموزش��ي حج��اب و عفاف با معرف��ي کتاب احکام 
حجاب نوشته طاهره جباري با تخصیص 16 امتیاز

8- برگزاري دوره اموزش خانواده متعالي به میزان 30 س��اعت آموزش 
ضمن خدمت

9- برگزاري دوره هاي آموزشي فرزند پروري، ترغیب فرزندان به نماز 
وهمسران سازگار با حضور اساتید کشوري و استاني

10- جش��ن بزرگ ش��یرخواران به مناس��بت هفته جهاني شیر مادربه 
منظور ترویج تغذیه با شیر مادر
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شرح وظایف  �
الف( واحد بازرسی

y  تهی��ه و تنظیم برنامه های بازدید و بازرس��ی مس��تمر، دوره ای و
موردی از واحدهای تابعۀ دانش��گاه و تهیه گزارش های مس��تمر جهت 

ارائه به ریاست دانشگاه
y  بازرس��ی از واحدهای تابعه و بررس��ی عملکرد مدیران و کارکنان

و س��نجش میزان رضایت مردم از واحده��ای مختلف و نحوۀ برخورد 
مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

y  تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اس��اس
بازرس��ی های انجام ش��ده و ارائه گزارش به ریاس��ت واحد و بررس��ی 
راهکارهای اصالحی ب��ا هماهنگی واحدهای مرتبط و ارائه گزارش به 

ریاست دانشگاه
y  کشف مفاس��د اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه

گزارش الزم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصالحی و گزارش 
به ریاست دانشگاه

y  بررس��ی میزان مطابقت آمار منتش��ره عملکرد واحدها با وضعیت
موجود از نظر اهداف، برنامه ها، دس��تورالعمل ها، ضوابط و شاخص های 

مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی موجود در دانشگاه

ب( واحد ارزیابی عملکرد 
y  پیگی��ری اجرای ارزیابی عملک��رد از واحدهای تابعه دانش��گاه و

تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی واحدهای تحت پوش��ش ش��امل 
واحدهای ستادی و محیطی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشگاه

y  ارزیابی عملکرد معاونت ها و مدیران واحدهای تابعه و پزش��کان 
مراکز درمانی و ارائه پیشنهادهای الزم به ریاست محترم دانشگاه

ج( واحد پاسخگویی به شکایات 
y  دریافت ش��کایات ش��فاهی و راهنمایی ارباب رجوع به مسؤوالن

مشتکی عنه، جهت رسیدگی و پاسخگویی سریع و دقیق به شاکی
y  ،دریافت و پیگیری ش��کایات مردم )مراجعین( و پرسنل از واحدها

کارکنان، مدیران و کارشناسی و ارائه پاسخ مناسب به آنها
y  دریافت شکایات و گزارش های نهادها و واحدهای نظارتی استان

جهت بررس��ی و ارائه پاس��خ از جمله اداره کل بازرس��ی استان و دفتر 
بازرسی استانداری

y  پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی در ارتباط
با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعالم پاسخ به شاکیان

y  جمع بندی ش��کایات در مقاط��ع زمانی مش��خص و حتی المقدور
تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه

اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
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پیگیری شكایات و گزارش های مرتبط ارجاعی به دانشگاه از سامانه سازمان بازرسی کل کشور

پیگیری شكایات و گزارش های مرتبط ارجاعی به دانشگاه از سامانه ارتباط
 مردم و دولت )سامد( استانداری 
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سامانه پیگیری متقاضیان درمان در سفرهای استانی هیأت محترم دولت با همكاری معاونت محترم درمان و بهداشت

تخصیص اعتبار قابل توجه در س��فر ریاس��ت محترم جمهوري و هیأت دولت به اس��تان در دور سوم سفرهای استانی جهت ارائه خدمات درماني رایگان 
به متقاضیان مساعدت درمانی.

 پس از دور سوم سفر ریاست محترم جمهوري و هیأت همراه به استان 
زنجان در آذر ماه 89 و بررسي نامه هاي مردمي توسط دفتر ارتباطات مردمي 
نهاد ریاس��ت جمهوري از کل نامه ها و درخواست های مردمی، تعداد 2600 
فقره نامه به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 
ارس��ال گردید و دانشگاه علوم پزش��کی بر اساس رسالت خود، پیگیری حل 
مشکل متقاضیان درمان را آغاز نمود که همزمان موضوع پیگیری نامه های 
درمان در قالب س��امانه سراس��ری پیگیری نامه های درمان، مطرح و توسط 

نهاد محترم ریاست جمهوری در دست پیگیری و اقدام قرار داشت.
پس از پاس��خ به درخواست حدود 600 نفر از متقاضیان درمان، سامانه 
سراس��ری پیگی��ری نامه های درم��ان راه اندازی گردید و پ��س از برگزاری 
جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی، ادامۀ اقدامات دانشگاه علوم پزشکی 

در قالب این سامانه و در خصوص حدود 2000 فقره نامه باقیمانده در دستور 
کار قرار گرفت.

پس از بررس��ی مجدد تمام نامه های باقیمانده، درخواست های متفرقه 
مرتبط با سایر واحدهای دانشگاه علوم پزشکی جهت رسیدگی به واحدهای 
مربوطه ارجاع داده ش��د و برای تعداد 1474 فقره نامه مرتبط با درخواس��ت 

درمان، پیگیری های الزم جهت درمان بیماری متقاضیان انجام گردید.
در ابتدای امر و به جهت تسهیل روند پیگیری درمان توسط مردم، مراکز 
بهداش��تی و درمانی و بیمارستان های شهرستان های تابعه به عنوان مسؤول 
اقدام شهرس��تان مربوطه مشخص شدند و نامه ها بر اساس شهرستان محل 
س��کونت متقاضیان، تفکیک و به مراکز بهداش��تی و درمانی هر شهرستان، 
جهت انجام فراخوان محلی و انجام ادامۀ اقدامات مورد نیاز ارسال گردید. 

مدیریت سامانه دریافت شكایات و گزارش های مردمی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
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پس از انجام فراخوان دو مرحله ای که از طریق تماس تلفنی و ارس��ال 
نامه به نشانی اعالمی توسط متقاضیان صورت پذیرفت، متقاضیان درمان به 
مراکز بهداش��تي و درماني محل زندگي خود فراخوان گردیده و تحت معاینه 

اولیه و غربالگري توسط پزشک مرکز قرار گرفتند.
پ��س از انجام معاین��ات و غربالگری که در مراکز بهداش��تی و درمانی 
شهرس��تان های تابعه و در طی 30 روز انج��ام پذیرفت مجموعًا تعداد 553 
نفر از مراجعین نیازمند به ادامه درمان تش��خیص داده ش��دند و به این افراد 
کارت پیگیري درمان صادر و تحویل گردید و در مراکز آموزش��ي _ درمانی 
آیت ا... موس��وی، ولیعصر )عج(، شهید دکتر بهش��تی، مرکز تجمیع خدمات 
دندانپزشکی، بیمارستان هاي ابهر، خدابنده، خرمدره، طارم و ماهنشان تحت 

اقدامات تشخیصی و درمانی قرار گرفتند.
در این می��ان تعدادي از بیماران که نیازمند اقدامات درمانی پیش��رفته 
از جمله درمان نازایی یا ادامه درمان از قبل آغاز ش��ده خود بودند از طریق 

سامانه پیگیري درمان ریاست جمهوري به دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران 
و شهید دکتر بهشتي ارجاع گردیدند که از این بیماران می توان به موارد ذیل 

که بالغ بر 150 نفر می باشند اشاره کرد:
مبتالیان به نازایي، ناباروري، بیماران قلبي، ارتوپدي، چش��مي،کودکان 

و انواع سرطان ها.
الزم به ذکر اس��ت که در انعکاس عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی 
استان ها در خصوص مدیریت اجرای این طرح دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
همواره یکی از موفق ترین دانش��گاه ها در س��طح کشور بوده است که بارها 

مورد تقدیر و تشویق مسؤولین مربوطه قرار گرفته است.
در ح��ال حاض��ر تع��داد کارت ه��اي ص��ادره، 1021 فق��ره، تع��داد 
دریافت کنن��دگان خدمات درماني و دارویي 400 نف��ر، کل هزینه هاي انجام 

شده به مبلغ 2/110/970/860 ریال مي باشد.

z 715    زنجانz 315     خدابندهz  114      طارم
z 134     ایجرودz 90                     ابهر z 41              خرمدره

z 65             ماهنشان 

آمار متقاضيان درمان به تفکيک شهرستان های استان تا سال 90 به شرح ذيل بوده است:

جدول 2-4- عملكرد اداره بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات دانشگاه، 1389

کميتعنــــوانرديف 

10بازدید و بازرسی از بیمارستان های استان1

5بازدید و بازرسی از شبکه ها و واحدهای تابعه دانشگاه2

30رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مراجعین حضوری3

30رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تلفنی4

4رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی واصله از سامانه سازمان بازرسی5

1شرکت در کارگاه ها و همایش های برگزار شده توسط دفتر بازرسی وزارت متبوع6

11شرکت در جلسات کارگروه ویژه بازرسی و نظارت دانشگاه7

5حضور در جلسات هیأت رئیسه دانشگاه و ارائه گزارشهای مربوطه8

3810دریافت نامه های دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری از سامانه سامد و ارجاع به معاونت درمان و واحدهای ذیربط9

2ارائه پیشنهادهای ویژه به مقام عالی دانشگاه جهت ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه در ابعاد مختلف 10

4ارائه گزارش های محرمانه و خاص به مقام عالی دانشگاه در خصوص وجود برخی مشکالت موجود در دانشگاه11
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جدول2-5- عملكرد اداره بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات دانشگاه، 1390

کميتعنــــوانرديف 

12بازدید و بازرسی از بیمارستان های استان1

6بازدید و بازرسی از شبکه ها و واحدهای تابعه دانشگاه2

50رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مراجعین حضوری3

17رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دریافتی از سامانه دانشگاه 4

50رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تلفنی5

14رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی)دریافتی از سامد(6

10رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی واصله از سامانه سازمان بازرسی7

4شرکت در جلسات توجیهی سامانه سامد در استانداری8

2شرکت در کارگاه ها و همایشهای برگزار شده توسط دفتر بازرسی وزارت متبوع9

1شرکت در جلسات کارگروه ویژه بازرسی و نظارت دانشگاه10

4شرکت در جلسات کمیته ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با رشوه 11

8حضور در جلسات هیأت رئیسه دانشگاه و ارائه گزارش های مربوطه12

1برگزاری جلسه توجیهی رابطین منشور رفتار حرفه ای دانشگاه13

برگزاری جلسات رسیدگی به نامه های درمان دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری با حضور نمایندگان محترم دفتر ریاست 14
4جمهوری، روسای محترم برخی از ادارات، ریاست محترم دانشگاه و مسؤولین مربوطه

6ارزیابی عملکرد سرپرستی واحدها جهت اعالم نظر در خصوص تبدیل وضعیت از سرپرستی به ریاست15

1130دریافت نامه های دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری از سامانه سامد و ارجاع به معاونت درمان و واحدهای ذیربط16

1تدوین و طراحی روش و فرآیند ارزیابی عملکرد سرپرستی ها و اخذ تأییدیه مقام عالی دانشگاه جهت اجرا17

50پیگیری و دریافت گزارش رابطین منشور رفتار حرفه ای دانشگاه و انجام اقدام مقتضی18

8انتخاب بازرسین ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با رشوه19

6ارائه گزارش های محرمانه و خاص به مقام عالی دانشگاه در خصوص وجود برخی مشکالت موجود در دانشگاه20

5ارائه پیشنهادهای ویژه به مقام عالی دانشگاه جهت ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه در ابعاد مختلف 21
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2-6- عملكرد اداره بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات دانشگاه، 1391

کميتعنــــوانرديف

15بازدید و بازرسی از بیمارستان های استان1

2بازدید و بازرسی از شبکه ها و واحدهای تابعه دانشگاه2

200رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مراجعین حضوری3

68رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دریافتی از سامانه دانشگاه 4

60رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تلفنی5

28رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دریافتی از سامد6

12رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی واصله از سامانه سازمان بازرسی7

2شرکت در کارگاه ها و همایشهای برگزار شده توسط دفتر بازرسی وزارت متبوع8

7شرکت در جلسات کمیته ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با رشوه 9

18حضور در جلسات هیأت رئیسه دانشگاه و ارائه گزارشهای مربوطه10

1برگزاری جلسه توجیهی رابطین منشور رفتار حرفه ای دانشگاه11

7ارزیابی عملکرد سرپرستی واحدها جهت اعالم نظر در خصوص تبدیل وضعیت از سرپرستی به ریاست12

634کل نامه های دریافتی از سامد از جمله نامه های درمان دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری و اقدام جهت صدور کارت درمانی13

در دست تدوینتدوین و طراحی روش و فرآیند ارزیابی عملکرد سرپرستی های مدیران پایه میانی14

75پیگیری و دریافت گزارش رابطین منشور رفتار حرفه ای دانشگاه و انجام اقدام مقتضی15

6ارائه گزارشهای محرمانه و خاص به مقام عالی دانشگاه در خصوص وجود برخی مشکالت موجود در دانشگاه16

7ارائه پیشنهادهای ویژه به مقام عالی دانشگاه جهت ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه در ابعاد مختلف 17

افتخارات �
y  پیرو برگزاري گردهمایي رابطین سامانه ملي رسیدگي

به شکایات و اعالمات سازمان بازرسي در مورخ 91/9/9 و 
معرفي چهار دستگاه برتر استان از نظر عملکرد، دانشگاه 
علوم پزش�کي و خدمات بهداشتي درماني به لطف تالش 
بي شائبه همکاران اداره بازرسی یکي از دستگاه هاي برتر 
اس�تان در این خصوص ش�ناخته و معرفی ش�د و در محل 
گردهمای�ي ب�ا اهداي لوح س�پاس مورد تقدیر و تش�ویق 

واقع گردید.
y  پیرو برگزاري جلس�ه رؤسا و مدیران کل دستگاه هاي

اس�تان در م�ورخ 91/11/4 در محل س�الن پیامبر اعظم 
)ص( اس�تانداري به مناس�بت دومین س�الروز راه اندازي 
سامانۀ الکترونیکي ارتباط مردم و دولت )سامد(، دانشگاه 
عل�وم پزش�کی به لطف تالش بي ش�ائبه هم�کاران اداره 
بازرس�ی ب�ه عنوان یکي از ش�ش دس�تگاه برتر اس�تان، 
انتخاب و با اهدای لوح، مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت.
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معرفی �
در راس��تاي جذب نیروهاي شایس��ته و صالح براي نظام اداري کش��ور 
و همچنی��ن به منظور اج��راي فرمان م��ورخ 61/10/15 رهبر کبیر انقالب 
حض��رت ام��ام خمین��ي )ره( و ایجاد وح��دت رویه و اعمال سیاس��ت واحد 
در گزینش هاي سراس��ر کش��ور، قانون تّس��ري قانون گزین��ش معلمان و 
کارکنان آموزش و پرورش به س��ایر وزارتخانه ها و س��ازمان ها و مؤسسات 
دولتي در تاریخ 75/2/9 به تصویب مجلس ش��وراي اس��المي رسید و پس 
از تصوی��ب آئین نامه اجرای��ي قانون مذکور در تاری��خ 77/7/11 جهت اجرا 
 به کلیه وزارتخانه ها، س��ازمان ها، مؤسس��ات دولتي و… اب��الغ گردید. بر 
 اس��اس بند 2 از ماده 10 قانون گزینش بررسي و تعیین صالحیت اخالقي، 
اعتق��ادي و سیاس��ي متقاضیان مش��مول این قانون قب��ل از ورود تا مرحله 
قطعّیت اش��تغال )به تحصیل یا اس��تخدام( به عهده گزینش بوده و همچنین 
طب��ق ماده 2 آئین نامه اجرایي قانون گزینش، امر گزینش و اجراي ضوابط 
 و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي و غیر 

رسمي )پیماني قراردادي، روزمزد و عناوین مشابه( و مشمولین قانون کار در 
کلیه دستگاه هاي مذکور در ماده واحدۀ قانون تّسري و ماده 2 قانون گزینش 
تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشور و آئین نامه اجرایي آن خواهد بود.

در س�ال 1385 و همزم�ان ب�ا آغ�از دوره مدیری�ت فعلی 
دانش�گاه، هس�ته گزینش دانش�گاه از کمبود نیرو رنج می برد 
)فق�ط دارای 5 نف�ر کارش�ناس و کارش�ناس مس�ؤول(، که با 

حرکت شتابنده و جهشی دانشگاه هماهنگ نبود. 
در حال حاضر این هس�ته دارای 23 نیرو )14 کارش�ناس 
دائ�م و 9 نی�روی پاره وقت( اس�ت تا بتواند نس�بت ب�ه ارائه 

خدمات سریعتر اقدام نماید. 
ضمن�اً این واحد در طی س�ال های 1385 ت�ا 1391 ارتقا 
محسوس�ی در بین دانش�گاه های علوم پزش�کی کشور داشته 

است. )ارتقای 8 رتبه(

هسته گزینش دانشگاه
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جدول 2-7- عملكرد هسته گزینش دانشگاه، 1384 تا1391

سال عنوان عملکرد 
1384

سال 
1385

سال 
1386

سال 
1387

سال 
1388

سال 
1389

سال 
1390

سال 
1391

126727776739118977612361130تعداد آرای ابالغ شده به دانشگاه

9092469243826143929263858283844تعداد تحقیقات انجام شده

934109132371481592576تعداد مصاحبه انجام شده

552595105439391828180612141600تعداد استعالمات انجام شده

نمودار 2-1- عملكرد هسته گزینش دانشگاه علوم پزشكی از سال 1384 تا1391

معرفی �
اداره ام��ور حقوقی در راس��تای صیانت از حقوق دانش��گاه و جلوگیری 
از سوءاس��تفاده های اش��خاص حقیقی و حقوقی از بیت المال مس��لمین در 
چهارچوب ش��رح وظایف ذیل تش��کیل و اکنون با سه نفر کارشناس حقوق 

قضایی مشغول انجام وظیفه می باشد. 
z اهم شرح وظایف اداره امور حقوقی دانشگاه 

انجام امور حقوقی دانش��گاه، نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادها و اسناد 
مناقص��ات و مزایده ها، تنظیم لوایح، دادخواس��ت ها و ش��کایات و دفاعیات 
دانش��گاه، اقامه دع��وی و دفاع از دع��اوی در نزد مراجع قضایی از س��وی 
دانش��گاه و انجام حمایت قضایی از کارکنان، ارائه مش��اوره در زمینه مسائل 

حقوقی به مسؤولین واحدها 
اهم عملکرد اداره امور حقوقی  �

پیگیری و احقاق حقوق دانشگاه در: 

1 – موض��وع پرون��ده حقوقی موس��وم ب��ه خوابگاه دانش��جوئی واقع 
درخیابان بهار، سال 88 تا 89

2- موض��وع پرونده حقوقی موس��وم به زمین بیس��ت هکتاری ش��هر 
سلطانیه، سال 88 تا 92

4- موضوع پرونده حقوقی موسوم به شرکت سپید تجهیز، سال 88
5- موضوع پرونده حقوقی موسوم به موسسه نوید زنجان، سال 88

6- موضوع پرونده حقوقی موس��وم به زمین شبکه شهرستان ایجرود، 
سال 89

7- موضوع پرونده حقوقی موس��وم به خانه بهداشت آالچمن، سال 91 
تا 92

8- موضوع پرونده حقوقی موسوم به شرکت زنجان توسعه، سال 91
9- موضوع پرونده حقوقی موس��وم به مرکز بهداش��تی درمانی شماره 

14، سال 92

اداره امور حقوقی دانشگاه



70

10- موضوع پرونده حقوقی موس��وم مرکز بهداش��تی و درمانی شماره 
4، سال 92

11- موضوع پرونده حقوقی موسوم به مرکز بهداشتی درمانی شماره6، 
سال 91

12- موضوع پرونده حقوقی موسوم به مرکز بهداشتی درمانی روستائی 
دوزکند، سال 91

13- موضوع پرونده حقوقی موس��وم به مرکز بهداش��تی درمانی شهر 
گرماب، سال 89

14- موضوع پرونده حقوقی موسوم به شرکت یانتار، سال 87
15- موضوع پرونده حقوقی موسوم به شرکت رهپویان سالمت، سال 91

16- موضوع پرونده حقوقی موسوم به شرکت هارمونی، سال 91
17- موضوع پرونده حقوقی موس��وم به ش��رکت خدماتی گلپاک ابهر 

رود، سال 92
18- موضوع پرونده حقوقی موسوم به جعل چک، سال 92

19- موضوع پرونده حقوقی موسوم به شبکه خدابنده، سال 92
20- موضوع پرونده حقوقی موسوم به درمانگاه قدیم قیدار، سال 90

21- موضوع پرونده حقوقی موسوم به روستای علم کندی، سال 91 تا 92
22- موضوع پرونده حقوقی موسوم به جهاد دانشگاهی، سال 88 تا 89

23- موضوع پرونده اخذ سند موسوم به جهاد دانشگاهی، سال 90
24- موضوع پرونده اخذ سند موسوم به معاونت دانشجوئی، سال 90

25- موضوع پرونده اخذ س��ند موس��وم به خوابگاه دانشجوئی پردیس، 
سال 90

26- موضوع پرونده اخذ س��ند موس��وم به مجتمع دانشگاهی پردیس، 
سال 92

27- موضوع ش��کایت وتشکیل پرونده اختالس دردادسرای عمومی و 
انقالب و دادگستری زنجان، سال 92

28- موضوع ش��کایت وتش��کیل پرونده جعل دردادس��رای عمومی و 
انقالب و دادگستری زنجان، سال 88

29- ش��کایت وتش��کیل پرونده با موضوع برداش��ت غی��ر قانونی وجه 
ازحساب دانشگاه دردادسرای عمومی و انقالب و دادگستری زنجان، سال 91

30- موضوع پرونده اخذ س��ند موس��وم به ساختمان معاونت بهداشتی، 
سال 90

31- تنظیم الیحه دفاعیه جهت شکایت های مطروحه بر علیه دانشگاه 
در دیوان عدالت اداری

32- شرکت در جلسات هیأت های تشخیص و حل اختالف اداره کار و 
امور اجتماعی در خصوص شکایت های مطروحه کارگران به طرفیت دانشگاه

z رئوس برنامه های در دست اقدام
1- ساماندهی اطالعات و آمار مربوط به اموال غیرمنقول دانشگاه

2- پیگیری اموال فاقد صورتجلسه واگذاری 
3- پیگیری اموال دارای صورتجلسه واگذاری 

4- پیگیری پرونده های ارسال شده جهت صدور سند 
5- پیگیری پرونده های حقوقی وکیفری تا حصول نتیجه 

6- پیگیری پرونده های حقوقی خانه های سازمانی 
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معرفی �
 توج��ه جدی ب��ه نقش و جای��گاه فریضه نماز و اقامه نم��از اول وقت 
ب��ه جماع��ت در واحده��ای تابعه دانش��گاه، اج��رای برنامه ه��ای مختلف 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی، برپای��ی محاف��ل ع��زاداری و جش��ن و س��رور در 
مناس��بت ها، برگزاری مس��ابقات فرهنگ��ی مختلف و تقدی��ر از برگزیدگان 
جه��ت ایج��اد انگیزه در هم��کاران و حضور مس��ؤولین و مدی��ران و بویژه 
اعضای هیأت رئیس��ه دانش��گاه س��بب گردیده اس��ت، تعداد نمازگزاران در 
بس��یاری از واحده��ا به ده ه��ا و صدها نف��ر افزایش یابد ت��ا جایی که هم 
اکن�ون ب�ا بکارگیری طالب ج�وان و با انگی�زه در 28 مرکز از 
 واحده�ای مختلف دانش�گاه نم�از جماعت برگ�زار و با اهتمام 

ب�ه س�اخت و تکمی�ل یک مس�جد بزرگ ب�ه نام مس�جد طه 
درپردیس اصلی دانش�گاه، در برخی واحدها نیز توسعه فضای 
فیزیکی نمازخانه در حال انجام یا در دس�تورکار است. تالش ها 
و برنامه ریزی های اعضای ستاد اقامه نماز دانشگاه بویژه توجه جدی ریاست 
محترم دانش��گاه و مسؤولین س��ابق و فعلی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری درمدت یاد شده مبلغی بالغ بر 2/5 میلیارد تومان جهت 
اقامه باشکوه نمازجماعت در واحدهای تابعه و اصالح فضاهای 
فیزیکی نمازخانه ها و مس�جد طه )ص( هزینه شده است. این 
روند پیشرفت از سال 1386 آغاز و تا کنون ادامه داشته است.

ستاد اقامه نماز دانشگاه

نمودار 2- 2- تجهیز نمازخانه ها و حق الزحمه ائمه جماعات دانشگاه از سال 1384 تا 1391
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دانشگاه علوم پزشکی زنجان افتخار دارد در اغلب رخدادها و مناسبت ها 
در س��طح کش��ور و جهان اعالم حمایت خ��ود را از حقانی��ت نظام مقدس 
جمهوری اس��المی و اندیش��ه های اس��الم ناب محمدی ابراز داش��ته و در 
هفت س��ال گذش��ته در بس��یاری از موارد با برگزاری تجمع های گس��ترده 
این مهم را به اثبات رس��انده اس��ت. برگزاری تجم��ع در اعتراض به هتک 
حرم��ت مرق��د حضرت امام هادی علیه الس��الم، راهپیمای��ی بزرگ در روز 
نه��م دی م��اه 1388 در حمایت از رهب��ر عالی قدر انق��الب و اعتراض به 
تحرکات فتنه گران در آن برهه حس��اس تاریخی، برگزاری هر س��اله تجمع 
 بزرگ جهت اعالم برائت از فتنه گران در س��ال روز حماس��ه نهم دی، تجمع 

بزرگ دانش��گاهیان اس��تان در اعتراض به هتک حرمت گروه های تکفیری 
به مقدس��ات ش��یعیان در س��وریه، تجمع اعتراض آمیز پرستاران و پزشکان 
و کادر درمان��ی در محکومی��ت جنایات آل خلیفه در مراک��ز درمانی بحرین، 
حمای��ت از مردم مظلوم غزه در طول جنگ 22 روزه و محکوم کردن حمله 
اس��رائیل به کاروان آزادی، تجمع اعتراض آمیز جامعه پزشکی، دانشجویان، 
کارکنان، پزشکان، متخصصین و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی اس��تان زنجان در محکومیت توطئه آمریکائی- 
صهیونیس��تی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم )ص( نمونه هایی از این 

دست می باشد.

تجمعات در حمایت از نظام و اسالم

سالگرد حماسه 9دی- 1389

تجمع دانشگاهیان در اعتراض به هتک حرمت مقدسات شیعیان - 1391

تجمع دانشگاهیان زنجان در اعتراض به هتک حرمت ساحت مقدس پیامبر اعظم )ص( - 1391

تجمع پزشکان و کادر درمان دانشگاه در اعتراض به جنایت های آل خلیفه )بحرین( - 1390
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y  دانش��گاه علوم پزشکی زنجان مفتخر اس��ت گروهی از ایثارگران
ش��امل جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده های معزز ش��هدا در تار 
و پود س��ازمانی آن حضوری فعال دارند و ضم��ن پایبندی به آرمان ها 
و ارزش های اس��المی در تالش��ی بی وقفه در جه��ت تحقق اهداف و 

آرمان های ارزشی نظام گام برمی دارند.
y  آن��ان که در روزهای آتش و خون هش��ت س��ال دفاع مقدس در

قال��ب تیم های اضطراری به خطوط مقدم نبرد نا برابر اعزام می ش��دند 
و در بیمارس��تان ها و درمانگاه ه��ای صحرائی به رف��ع آالم مجروحان 
می پرداختند و در صحنه های پر مخاطره جنگ حضوری موثر و سازنده 
داش��تند. نگاه��ی آماری به تیم های درمانی اعزامی از اس��تان نش��ان 
می دهد، دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان بعنوان متولی موضوع نقشی 
بی بدی��ل ایفا نموده اس��ت. نتیجه حضور بیش از 500 نفر از پرس��نل 
دانش��گاه در قالب تیم های امدادی و عملیاتی اس��تان در کلیه خطوط 
جبهه های نبرد درکنار سایر نیروهای زنجان در لشگرهای نجف اشرف، 
علی بن ابیطالب، عاش��ورا و... 35 ش��هید جامعه پزشکی استان زنجان 

است که تقدیم انقالب گردیده است.
y  یاد شهدائی چون حسین زمانی بشرزاد، علی اکبر عباسی، ابراهیم

ف��الح، جمال مرادی، عباس طالبی، نقدعلی حیدری، س��ید فخرالدین 

حس��ینی و محمود امینی ک��ه هم اکنون یادگاران آن��ان نیز در همین 
دانش��گاه بی وقفه رسالتی خستگی ناپذیر را بر دوش دارند تا با رسیدن 
به اوج افتخار دنیوی و اخروی قدر شناس��ی حقیقی را از ش��هیدان سر 

فرازشان به اثبات رسانند جز اشارتی برای قدر شناسی نیست. 
y  دفتر امور ایثارگران دانش�گاه علوم پزشکی زنجان با

هدف ایجاد وفاق و همبس�تگی در جامعه عظیم ایثارگران 
دانشگاه در سال 1385 آغاز بکار نمود. با برنامه ریزی اساسی 
انجام گرفته و با حمایت ریاس��ت محترم دانش��گاه و قائم مقام وزیر در 
اس��تان در سال های اخیر اقدامات موثری به انجام رسانده است. هدف 
و س��عی این دفتر رسیدگی به مشکالت ایثارگران شاغل در دانشگاه و 
برطرف نمودن آنها از طریق انجام تعامالت الزم با رؤس��ای واحدها و 
نیز تامین برخی نیازمندی ها و اعطای تس��هیالت به این عزیزان بوده 

است. 
y  اکن��ون نیز با گذش��ت بی��ش از 24 س��ال از اتم��ام جنگ هنوز

صحنه های ب��ی بدیلی از ایثار و اخالص ایثارگران در دانش��گاهی که 
وسعت تاریخی آن به 28 سال پیش میرسد، رقم میزند. 606 نفر از 
ایثارگران»118نف�ر جانباز، 24 نف�ر آزاده، 40 نفر ترکیبی 
از ایثارگ�ری، 111نفر فرزند ش�هید، 198 نف�ر رزمنده و 

دفتر هماهنگی امور ایثارگران

2-8-مسؤولین دفتر هماهنگی امور ایثارگران، 1392-1385

مدت مسؤوليترشته تحصيلینام و نام خانوادگیرديف  

1392-1385پزشکدکتر د اود حسنی )فرزند شهید(1

اردیبهشت 1392 تا کنونداروسازدکتر محمد جواد میانداری )آزاده و جانباز(2

تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس اصلی دانشگاه - 1390 ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام در مراسم تجلیل از ایثارگران دانشگاه - 1391
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115 نفر خانواده ش�هدا« در جایگاه های مختلف س�تادی 
و محیطی حضور موثر دارند، بطوری که دانش��گاه علوم پزش��کی 
زنجان در زمینه جذب و بکارگیری ایثارگران دررتبه اول استان زنجان 

قرار دارد.
y  در این دانش��گاه هم��واره جهت بهبود وضعیت ش��غلی ایثارگران

دانشگاه تالشی مستمر صورت گرفته تا از طریق ابالغ و اجرای قوانین 
و مقررات مربوطه شرایط مطلوبی برای این نیروها فراهم گردد: 

1- اولویت ایثارگران در جذب نیرو 
دانشگاه از طریق هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران اولویت های 
اس��تخدامی خود را در س��طح شهرس��تان ها و اس��تان به عزی��زان ایثارگر 
اختصاص داده اس��ت. به طوری که تنها در س��ال اخی��ر 197 نفر از عزیزان 
ایثارگر )فرزندان معزز ش��اهد، فرزندان جانب��ازان باالی 25 درصد، فرزندان 
آزادگان س��رافراز و رزمندگانی که 6 ماه خدمت داوطلبانه دارند( از قراردادی 
به پیمانی تبدیل وضعیت گردیده اند. با توجه به حمایت های جناب آقای دکتر 
سروری زنجانی از ایثارگران و نیروهای ارزشی زیادی در پست های مدیریتی 
بویژه در شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان های شهرستان های تابعه 
بکار گیری ش��ده اند. تعدادی از جایگاه های اجرایی که ایثارگران دانشگاه در 
آن اش��تغال دارند، عبارتند از: برخی معاونت ها و رؤسای شبکه های بهداشت 
و درمان، مراکز آموزش��ی و درمانی و بیمارس��تان شهرس��تان ها، مشاورین 
اجرائ��ی، امور جوانان و امور ایثارگران رئیس دانش��گاه، مدیر حوزه ریاس��ت 
دانشگاه، مدیران فعلی و گذشته اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شکایات دانشگاه، مدیرامور دانشجوئی، دبیر کمیته انضباطی دانشجویان، 
مدیر فعلی و س��ابق مرکز آموزش��ی درمانی آیت ا...موس��وی، مش��اور امور 
ارتباطات مردمی رئیس دانش��گاه، مدیر س��تاد شاهد و امور ایثارگران مشت 

نمونه خروار حضور در جایگاههای مدیریتی در سطوح مختلف است.. 
2- دیدار با ایثارگران و خانواده های محترم آنها در مناسبت های مختلف 
3- دانش��گاه هر ساله نسبت به برگزاری آئین تجلیل از ایثارگران اقدام 
مینماید تا از نزدیک با این عزیزان دیدار نمایند. همچنین عیادت از چندی از 
ایثارگران دانشگاه و حضور در منزل آنان از طرف این دفتر انجام یافته است.

4- دفت��ر امور ایثارگران با برگزاری مراس��مات و مس��ابقات فرهنگی 
از جمله مس��ابقات خاطره، عکس، داس��تان در حوزه دف��اع مقدس و حوزه 
ایثارگران دانش��گاه به فعالیت های فرهنگی پرداخته است. در حوزه ورزشی 
نیز می توان به تش��کیل تیم فوتسال ایثارگران و قهرمانی این تیم در سطح 

دانشگاه و نائب قهرمانی در سطح استان اشاره کرد.
5- حمای��ت از ادامه تحصیل همکاران ایثارگر در رش��ته های مرتبط با 
فعالیت های دانش��گاه که امری بس��یار مهم در حوزه آموزش��ی این عزیزان 
می باش��د نیز در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته به طوری که 45 
نفراز ایثارگران دانشگاه طی سال های اخیر با حمایت ویژه دانشگاه به ادامه 

تحصیل پرداخته اند. 
6- تش��کیل ش��رکت تعاونی ایثارگران که درحال حاضر284 نفر عضو 

دارد. 
y  همچنین این دانش��گاه از تیرماه 1390با حضور و تدفین شهیدی

از دیار گمنامان س��رفرازافتخار یافته اس��ت تا مسجد طه)ص( دانشگاه 
قطعه ای از بهش��ت را در جوار خود جای دهد و صحنه های بی بدیلی 
از عش��ق و ارادت به س��احت امام و شهیدان در مراسم تشییع و تدفین 

شهید گمنام آفریده شود. 

ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام در مراسم تجلیل از ایثارگران دانشگاه - 1391تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس اصلی دانشگاه - 1390
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آئین تجلیل از ایثارگران با حضور دکتر شاکری جانباز دوران دفاع مقدس - 1390یادمان شهید گمنام -افتتاح 1390
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گزارش عملکرد  �
کارش��ناس بررسي اس��ناد و مدارک حوزه ریاست از س��ال 84 در این 
واحد ش��روع بکار نموده و طي یک برنامه ریزي هماهنگ ش��ده و همانند 
روش فراخوان و در چهارچوب دس��تورالعمل های سازمان اسناد ملي از کلیه 
بایگاني های واحدهاي تابعه دانش��گاه بازدید و بررسي بعمل آورده است. در 
این راستا کلیه اوراق و مدارک غیرقابل استفاده را تعیین تکلیف و در صورت 
 امکان معدوم کرده اس��ت.متعاقب آن مقدار قاب��ل مالحظه اي از فضاهاي 

اش��غال ش��ده بایگاني ها آزاد ش��دند و بدین طریق بایگاني ها بتدریج سر و 
سامان گرفتند. فعالیت چش��مگیر 8 ساله واحد اسناد دانشگاه موجب گردید 
که در 19 اس��فند سال 91 ضمن دعوت از کارشناس اسناد براي شرکت در 
همایش کارشناس��ان اس��ناد که در محل وزارت متبوع برگزار شد، دانشگاه 
علوم پزش��کي زنجان جزء شش دانش��گاه برتر کشور معرفي و با اهداء لوح، 

تقدیر ویژه بعمل آوردند.

واحد اسناد حوزه ریاست

جدول 2-9- گزارش عملكرد واحد اسناد حوزه ریاست در سطح استان، 1384 تا 1391

جمع8485868788899091موضوع عملکرد  

810218314522182532535تعداد بازدید

4288511498522303420289248691423012781360117988029612783-جمع اوراق امحایي

9361009----73--تعداد کتب انتقالي به کتابخانه ملي کشور )جلد(

6351924124520161-فضاي آزاد شده بایگاني ها)متر مربع(

26184315342تعداد بایگانی های سامان دهي شده

1626898533288240شرکت در دوره های آموزشي )ساعت(

45500----365009000-- حجم اوراق انتقالي به سازمان اسناد ملي )برگ(


