
  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  اداره آمار

  

   1392- 1395شاخص هاي اختصاصی معاونتهاي دانشگاه 

 
 

 
 

  یمعاونت بهداشت

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 شاخص
 1395 1394 1393 1392 سطح

 2,7 2,8 2,6 3,5 استان صد هزار نفر میزان بروز سل ١

 16 12 8 6 استان تعداد HIVتعداد موارد جدید  ٢

 22,35 21,6 24,5 18,3 استان هزار نفر صد Bمیزان بروز هپاتیت  ٣

 5,73 4,7 4,4 3 استان صد هزار نفر Cمیزان بروز هپاتیت  ۴

 10,1 8,9 8,1 8,5 استان درصد میزان شیوع پرفشاري خون ۵

 23,6 13,2 9 22,7 استان صد هزار نفر میزان بروز فنیل کتونوري ۶

   - 70,3 65,2 56,8 استان صد هزار نفر میزان بروز  خام سرطان ٧

 14 14 13 11 استان درصد مرگ به علت سرطان ٨

 3,44 4,04 4,3 5,9 استان درصد مرگ ناشی از  خودکشی  ٩

 درصد مرگ به علت بیماریهاي قلبی و عروقی 10
 42 44 51 52 استان

 -  40 40 40 کشور

 درصد مرگ ناشی از سوانح و حوادث  11
 9 8 12 11 استان

 -  9 9 10 کشور

 مرگ مادران بادرار  به علل عوارض حاملگی و زایمان 12
صد هزار تولد 

 زنده

 9 14 10 14,55 استان

 -  25,1 18,8 21 کشور

 هزار تولد زنده مرگ نوزادان 13

 7 7 7 6,99 استان

 -  8,2 8,4 7,72 کشور

 هزار تولد زنده مرگ کودکان زیر یکسال 14

 10 10 10 9,94 استان

 -  12,1 11,4 11,32 کشور

 هزار تولد زنده سال 5مرگ کودکان زیر  15

 12 12 12 11,8 استان

 -  13,9 13,7 13,84 کشور

 448 447 445 418 دانشگاه تعداد تعداد خانه هاي بهداشت ١۶

 58 57 57 57 دانشگاه تعداد تعداد مراکز خدمات جامع سالمت روستایی ١٧

 45 44 39 39 دانشگاه تعداد تعداد مراکز خدمات جامع سالمت شهري ١٨



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  اداره آمار

  

   1392- 1395شاخص هاي اختصاصی معاونتهاي دانشگاه 

 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 شاخص
1392 1393 1394 1395 

 3610 3456 3286 3056 نفر تعداد کل دانشجویان  1

 615 583 441 406 نفر تعداد دانشجویان فارغ التحصیل شده 2

 828 854 706 711 نفر تعداد دانشجویان پذیرفته شده 3

 59 53 52 46 تعداد تعداد رشته هاي تحصیلی 4

 3 3 3 3 درصد کل دانشجویاننسبت دانشجویان دوره کاردانی به  5

 38 41 45 49 درصد نسبت دانشجویان دوره کارشناسی به کل دانشجویان 6

 10 10 9 8 درصد نسبت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به کل دانشجویان 7

 41 39 36 34 درصد نسبت دانشجویان دوره دکتراي عمومی به کل دانشجویان 8

 3 2 2 2 درصد به کل دانشجویان) P.H.D(دکتراي تخصصی نسبت دانشجویان دوره  9

 5 5 5 4 درصد نسبت دانشجویان دوره دستیاري تخصصی و باالتر به کل دانشجویان 10

 10,6 10,8 11,4 12,6 درصد نسبت دانشجو به اعضاي هیأت علمی 11

 340 321 289 243 نفر تعداد اعضاي هیأت علمی 12

 2,6 2,5 1,7 1,7 درصد نسبت استاد به کل اعضاي هیأت علمی  13

 11,8 11,2 9,4 8,6 درصد نسبت دانشیار به کل اعضاي هیأت علمی  14

 69,4 68,8 68,5 65,8 درصد نسبت استادیار به کل اعضاي هیأت علمی  15

 16,2 17,5 20,4 23,9 درصد نسبت مربی به کل اعضاي هیأت علمی 16

 25629 25629 25629 17556 متر مربع زیر بناي آموزشی  17

 7,1 7,42 7,8 5,74 متر مربع سرانه فضاي آموزشی 18

 ** 19 13 * عدد رتبه راد 19

 نفر تعداد اعضاي هیأت علمی ارتقاء یافته 20
 دانشیار استاد دانشیار استاد دانشیار استاد دانشیار استاد

0 3 2 10 2 8 3 23 

 انجام شده است  94تا پایان سال  92از اواخرسال ) طرح راد(رتبه بندي دانشگاه ها*

   طرح تحول و نوآوري جایگزین طرح راد شده است**
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 معاونت درمان 

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 شاخص
 1395 1394 1393 1392 سطح

 روز متوسط اقامت بیمار ١

 3,50 3,60 3,51 3,47 دانشگاه

 -  3,30 3,25 3,14 کشور

 درصد ضریب اشغال تخت ٢

 81 82 77 74 دانشگاه

 -  82 73 69 کشور

 نفر سرانه نیروي انسانی به تخت فعال ٣

 2,9 3,0 3,0 2,98 دانشگاه

 -  2,8 2,69 2,63 کشور

 نفر ار به تختنسبت پرست ۴

 1 1 1   دانشگاه

 -  1 0,71   - کشور

 نفر نسبت پرستار به ازاي هر ده هزار نفر جمعیت تحت پوشش ۵

 15 13 13 10,66 استان

 -  13   - -   کشور

 درصد زایمان به روش سزارین به کل زایمان ها 6

 36 38 36 39,4 دانشگاه

   - 48 48 53 کشور

 1571 1543 1450 1408 استان تعداد )دانشگاهی و غیر دانشگاهی(تخت فعال  ٧

 1,49 1,45 1,4 1,35 استان هزار نفر نسبت تخت فعال به جمعیت  ٨

 83 84 80 76 استان باب تعداد آزمایشگاه ٩

 32 31 32 30 استان باب تعداد پرتونگرانی ١٠

 0,78 0,73 0,72 0,8 استان هزار نفر نسبت پزشک به جمعیت ١١

 471 454 446 432 استان نفر تعداد پزشک عمومی  ١٢

 356 321 305 290 استان نفر تعداد پزشک متخصص  ١٣

 199 211 185 178 استان نفر تعداد دندانپزشک  ١۴

 165 150 136 134 استان نفر تعداد دارو ساز ١۵

 48 45 38 37 استان باب تعداد پایگاه اورژانس شهري و جاده اي ١۶
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 نیروي انسانی  

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 شاخص
1392 1393 1394 1395 

 247 256 262 275 تعداد پزشک عمومی 1

 285 279 263 231 تعداد پزشک متخصص 2

 34 29 31 25 تعداد پزشک فوق تخصص 3

 55 53 53 80 تعداد دندانپزشک 4

 28 31 29 40 تعداد داروساز 5

 4174 4166 4135 4080 تعداد پیرا پزشکان 6

 2203 2234 2286 2349 تعداد سایرکارکنان 7

 7026 7048 7059 7080 تعداد جمع کل کارکنان دانشگاه 8
  

 تحصیالت 
 سایر قرار داد کارگري قرارداد کارمعین پیمانی رسمی

 جمع
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 1021 0 0 482 131 103 11 2 1 125 166 زیر دیپلم

 1570 0 0 239 130 244 197 23 44 310 383 دیپلم

 638 6 0 0 0 67 191 34 23 142 175 فوق دیپلم

 3027 130 856 0 0 119 302 49 180 408 983 لیسانس

 259 4 33 0 0 2 8 3 6 94 109 فوق لیسانس

 538 39 185 0 0 63 40 11 7 131 62 دکترا

 179 1074 721 261 598 749 122 261 1210 1878 جمع
7053 

 1253 982 1347 383 3088 جمع کل

 پرسنل وظیفه و قرارداد ساعتی - قرارداد پزشکان  - kضریب  -مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان : سایر شامل  :توضیح 

 و پزشک خانواده 3قرارداي تبصره : قراردادي کارمعین شامل 

 نفر 347برابر است با : تعدا هیئت علمی 
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 معاونت غذا و دارو 

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 شاخص
 1395 1394 1393 1392 سطح

 109 100 94 93 دانشگاه تعداد تعداد داروخانه  ١

 تعداد *میانگین اقالم دارویی در نسخ  ٢

 2,77 2,79 2 2/86 دانشگاه

   - 2,95 2,91 3,04 کشور

٣ 

نسبت بدهی دارو و ملزومات پزشکی کلیه واحدهاي 

تحت پوشش دانشگاه در پایان سال به مجموع کل 

خریدهاي دارو و ملزومات پزشکی در همان سال 

 )میلیارد ریال(

 درصد

 92 91 37 - دانشگاه

 -   42 36 -  کشور

 تعداد **میانگین کمبودهاي دارویی ماهیانه  ۴

 69,3 35 186 - دانشگاه

   - 32,6 35,4 -  کشور

 .قلم دارو در هر نسخه می باشد 3هدف کشوري میانگین اقالم دارویی کمتر از *

 .بدرستی استخراج نگردیده است 1393مربوط به سال  186عدد .قلم کمبود دارویی می باشد 20هدف کشوري دستیابی به عدد ماهیانه حداکثر ** 
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 معاونت تحقیقات و فناوري 

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 شاخص
 1395 1394 1393 1392 سطح

 6 6 6 6 دانشگاه تعداد )فعال درحوزه سالمت(مراکز تحقیقاتی دولتی 1
 

2 
نسبت تعداد مقاالت ایندکس شده در مجالت داخلی به کل تعداد 

 تطبیق یافتهپژوهشگر 
 تعداد

 0,2 0,3 0,25 0,4 دانشگاه

   - 0,6 0,6 0,59 کشور

3 
) خارجی(نسبت تعداد مقاالت ایندکس شده درمجالت بین المللی 

 به کل تعداد پژوهشگر تطبیق یافته
 تعداد

 0,4 0,5 0,65 0,54 دانشگاه

 -   0,6 0,55 0,58 کشور

4 

نسبت تعداد پروژه هاي تحقیقاتی کاربردي پایان یافته که در سطح 

ملی یا استانی مورد استفاده گرفته به کل پروژهاي تحقیقاتی پایان 

 یافته 

 درصد

 19 24 26 15 دانشگاه

 -   35 27 25 کشور

 تعداد تعداد پروژه هاي تحقیقاتی منجر به پتنت  وثبت مالکیت معنوي 5
 1 8 12 9 دانشگاه

 -   670 569 336 کشور

 -   1,19 2,11 2,68 دانشگاه درصد سهم پتنت و ثبت مالکیت دانشگاه از کل کشور ۶
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 معاونت دانشجویی و فرهنگی 

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 شاخص
 1395 1394 1393 1392 سطح

 متر مربع سرانه فضاي خوابگاه دانشجویی 1
 6,00 6,30 6,65 7,14 دانشگاه

   - 5,80 6,00 5,35 کشور

 متر مربع سرانه فضاي اماکن ورزشی دانشجویان 2
 4,50 4,70 4,90 5,32 دانشگاه

   - 2,80 2,90 2,26 کشور

 درصد درصد دانشجویانی که از خوابگاه استفاده میکنند 3
 45 44 44 42,1 دانشگاه

 -   39 40 39 کشور

4 
وسالمت روان  در صد پوشش مشاوره اي

 دانشجویان به کل دانشجویان
 درصد

 21 10 12 11,52 دانشگاه

 -   38 31 -   کشور

 اعتبار تخصیصی معاونت دانشجویی 5
میلیون 

 ریال
 46197 10658 27739 31239 دانشگاه

 14 12 11 9 دانشگاه تعداد کانون ها 6

 18 16 14 12 دانشگاه تعداد نشریات دانشجویی  7

  

  

  

  

  

  

 




