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بسمه تعالي

سپاس،  پروردگارى را سزاست  كه گوهر بينش و ِخرد  را به انسان ارزانى داشت تا با سالح برهان  
و عبرت، امورات  دهر را تدبير نمايد.

زما خدمت آيد، خدايى توراست خدايا جهان پادشاهى توراست    
دستيابى به آمار دقيق و به تبع آن برنامه ريزي مدّون در تمام عملكردها و حوزه ها، از مهمترين 
ابزار رسيدن به اهداف و برنامه هاي هر دستگاه و حوزه اجرائي مي باشد و در عصر حاضر كه 
«نظام سالمت و آموزش پزشكي» از اولويت هاي توسعه و پيشرفت جوامع بشري محسوب مي گردد، 
بي شك با اطالعات صحيح و جامع و ارزيابي و تحليل منطقي و علمي «داده»ها و «داشته»ها مي توان 
راهبردهاي توسعه و بهبود امر سالمت جامعه را به نحو احسن وضع و پياده نمود؛ كما اينكه با 
فقدان آمار و اطالعات جامع در يك ساختار هدفمند مبتني بر ارتقاء سطح بهداشت و سالمت عمومي، 
هر جامعه اي محكوم به از دست دادن منابع بنيادين توسعه، صرف هزينه هاي سرسام آور و تخريب 
زيرساخت هاي مهم و اساسي تأمين ثبات، رفاه و آسايش عمومي خواهد بود كه مسلمًا زيان هاي 

بيشماري را بر شأن، روح و تاريخ آن جامعه وارد مي سازد.
بنابراين، بديهي است تدوين و يكپارچه سازي اطالعات آماري مبتني بر داده هاي دقيق به شناسائي 
پتانسيل هاي  و  امكانات  از  بهينه  استفاده  درست،  تهديدها،تصميم سازي  و  فرصت ها  امكانات، 
سازمان، تأمين شعار  «عدالت در سالمت»، پاسخگويي و مسئوليت پذيري بهتر و شفافيت و دقت در 
ارائه خدمات كمك شايانى نموده و موجب تسريع در توسعه و تحول سازماني و حاكميت باليني، 
ارتقاء سطوح رضايت شهروندي و دلسوزي و عالقمنـدي پرسنل، اجتناب از هدر رفت منابع، زمان 
و دقت در پژوهش هاي كاربردي و بنيادي، افزايش كارايي سازماني، بهبود  و اصالح آموزش و نيز 
احتراز از پيچيدگي، تعلّل، موازي كاري و تنوع و تكّرر فعاليت ها، صرفه جوئي در امكانات و هزينه ها 
و هزاران فاكتور مهم و مؤثر در مسير دستيابي به چشم انداز توسعه استراتژيك نظام سالمت در 

ايران اسالمي 1404 خواهد بود.
رابطين  و  كارشناسان  مديران،  معاونين،  بي دريغ  زحمات  و  تالش  ماحصل  داريد،  رو  پيش  آنچه 
آماري حوزه هاي مختلف دانشگاه است كه در سايه همدلي، وفاق و مسئوليت پذيري همكاران خـدوم 

«اداره آمار دانشگاه»  تدوين و ارائه شده است.
بجاست  از تمامي دست اندركاران عزيز و دلسوزم در سالى كه با تدبير مقام عظماي واليت با 
عنوان «سال توليـد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» ، با تالش و همكاري ارزشمندشان برگي 
ديگر از اوراق زّرين خدمات دانشگاه را در تدوين اين سالنامه آماري رقم زده اند، كمال تشّكر و 
تمامي  براي  شايسته  خدمت رساني  در  استمرار  توفيق  متعال،  پروردگار  از  و  داشته  را  امتنـان 

عزيزان را مسئلت نمايم.
    دكتر رحيم سروري زنجاني
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فصل اول - مقدمه

18معرفى استان زنجان

22معرفى دانشگاه علوم پزشكى

فصل دوم - حوزه رياست

26جدول 2-1- عملكرد حوزه (دفتر) رياست در سال 1389و1390

27جدول 2-2- عملكرد دفتر كارآفريني دانشگاه در سال 1389 و 1390

27جدول 2-3- عملكرد دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در سال 1390

28جدول 2-4- عملكرد هسته گزينش دانشگاه  در سال 1390

29جدول2-5- عملكرد واحد امور بانوان دانشگاه در سال 1390

29جدول 2-6- عملكرد اداره بازرسى، ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات دانشگاه در سال 1390

30جدول 2-7- عملكرد واحد روابط عمومي دانشگاه در سال 1390

فصل سوم - معاونت توسعه مديريت و منابع

34جدول3-1- جدول مقايسه اي اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومي و اختصاصي در بخش....

34جدول 3-2- جدول مقايسه اي اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومي و اختصاصي در بخش...

مطالب فهرست 



34جدول 3-3- جدول مقايسه اي درآمد اختصاصي مراكز (ميليون ريال)

35جدول 3-4- اطالعات مربوط به پرداخت هاي دانشگاه علوم پزشكي در سال 1390 (ميليون ريال)

36نمودار3-1- مقايسه اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومي و اختصاصي در بخش بهداشت ...

36نمودار 3-2- مقايسه اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومي و اختصاصي در بخش  آموزش ...

37نمودار 3-3- مقايسه درآمد اختصاصي مراكز (ميليون ريال) در سال 1389 و 1390

37جدول 3-5- پروژه هاي عمراني در حال اجرا به تفكيك هزينه و مشخصات فني در سال 1390

38جدول 3-6- پروژه هاي عمراني پايان يافته به تفكيك هزينه و مشخصات فني در سال 1390

38جدول 3-7- توزيع فراواني تجهيزات سخت افزاري ستاد دانشگاه و معاونت ها در سال 1390

38جدول 3-8- توزيع فراواني تجهيزات سخت افزاري مراكز آموزشي درماني در سال 1390

39جدول 3-9- توزيع فراواني تجهيزات سخت افزاري دانشكده  ها در سال 1390

39جدول 3-10- توزيع فراواني تجهيزات شبكه ستاد دانشگاه و معاونت ها در سال 1390

40جدول 3-11- توزيع فراواني تجهيزات شبكه مراكز آموزشي درماني در سال 1390

40جدول 3-12- توزيع فراواني تجهيزات شبكه دانشكده ها در سال 1390

40جدول 3-13- وضعيت ارتباط ستاد دانشگاه و معاونت ها در سال 1390

41جدول 3-14- وضعيت ارتباط مراكز آموزشي درماني در سال 1390

41جدول 3-15- وضعيت ارتباط دانشكده ها و خوابگاه ها در سال 1390

42جدول 3-16- توزيع فراواني اينترنت در سال 1390

42جدول 3-17- پهناي باند اينترنت در سال1390 و 1389

42جدول 3-18- فعاليت واحد سايت در سال1390

43جدول 3-19-سيستم اتوماسيون اداري دانشگاه در سال 1390

43جدول 3-20-واحد  HIS  دانشگاه در سال 1390

43جدول 3-21-نرم افزار PACS در سال 1390

44جدول 3-22- اهم فعاليت هاي واحد طبقه بندي مشاغل به تفكيك سال هاي 1390 و 1389

44جدول 3-23- جدول مقايسه اي دوره هاي آموزشي برگزار شده در دانشگاه

44جدول 3-24- توزيع فراوانى كاركنان شاغل در دانشگاه به تفكيك نوع استخدام ...

45جدول 3-25- توزيع فراوانى نيروي انساني پيراپزشك به تفكيك رسته بهداشتي درماني..



47جدول 3-26- توزيع فراواني پزشك، دندانپزشك و داروساز شاغل در دانشگاه

47جدول 3-27- توزيع فراواني پزشكان متخصص و فوق تخصص شاغل در دانشگاه ...

48نمودار 3-4- توزيع فراواني پزشك، دندانپزشك، داروساز و پزشك متخصص و فوق تخصص ...

48نمودار 3-5- توزيع فراواني پزشكان متخصص و فوق تخصص  شاغل در دانشگاه به تفكيك ..

49نمودار 3-6- توزيع فراوانى كاركنان شاغل در دانشگاه به تفكيك مدرك تحصيلى در ...

49نمودار3-7- توزيع فراوانى كاركنان شاغل در دانشگاه به تفكيك نوع استخدام در ...

50نمودار3-8- توزيع فراوانى كاركنان شاغل در دانشگاه به تفكيك جنسيت در سال 1390

فصل چهارم -  معاونت آموزش

52جدول 4-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان به تفكيك رتبه، ..

53جدول 4-2- نشاني و تلفن دانشكده هاي علوم پزشكي زنجان

53جدول 4-3- توزيع فراواني دانشكده ها به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي در سال 1390

54جدول 4-4- مساحت فضاهاي آموزشي (كالس ها) به تفكيك دانشكده در سال 1390

54جدول 4-5- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع و رشته ..

55جدول 4-6- توزيع فراوانى دانشجويان مشغول به تحصيل به تفكيك جنسيت و مقطع ..

57جدول 4-7- توزيع فراواني دانشجويان مهمان از ساير دانشگاه ها به تفكيك جنسيت...

57جدول 4-8- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت و مقطع ... 

58نمودار 4-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان به تفكيك رتبه ...

58نمودار 4-2- توزيع فراواني مقاطع مختلف تحصيلي در دانشكده ها در سال 1390

59نمودار4-3- توزيع فراوانى دانشجويان به تفكيك دانشكده در سال تحصيلى 1390-91 

59نمودار 4-4- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع در سال ...

60نمودار4-5- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك رشته تحصيلي ...

60نمودار4-6- توزيع فراواني دانشجويان مهمان از ساير دانشگاه ها به تفكيك جنسيت ...

61نمودار4-7- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت در سال ....

فصل پنجم - معاونت تحقيقات و فناورى

64جدول 5-1- مراكز تحقيقاتي فعال دانشگاه در سال 1390

64جدول 5-2- توزيع فراواني مقاالت منتشر شده به تفكيك نوع نمايه در سال 1390



64جدول 5-3- وضعيت طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه در سال 1390

65جدول 5-4- ليست كتاب هاي منتشر شده دانشگاه در سال 1390

65جدول 5-5- توزيع فراواني كارگاه هاي برگزار شده جهت پژوهشگران توسط ...

66جدول 5-6- شاخص هاي پژوهش در سالهاي 1389-90

فصل ششم - معاونت فرهنگى و امور دانشجويى

68جدول 6-1- تعداد تشكل ها و كانون هاي دانشجويي و دانشجويان عضو به ...

68جدول 6-2- تعداد نشريه هاي دانشگاه ازسال 1387 تا 1390

69جدول 6-3- تعداد فعاليت هاي برگزار شده دانشجويي ازسال 1387 تا 1390

70جدول 6-4- تعداد كالس هاي فوق برنامه ورزشي برگزار شده از سال 1387 تا 1390

70جدول 6-5- شركت در مسابقات مختلف ورزشي بر حسب استاني و كشوري ...

71جدول 6-6- تعداد وام هاي تحصيلي پرداخت شده از سال 1386 تا 1390

72جدول 6-7- مبلغ پرداخت هاي هزينه هاي خوابگاه هاي دانشجويي ...

72جدول 6-8- تعداد دانشجويان تحت پوشش بيمه خدمات درماني از سال 1386 تا 1390

73جدول 6-9- مساحت خوابگاه ها از سال 1387 تا 1390

73جدول 6-10- تعداد دانشجويان استفاده كننده از غذاخوري دانشكده ها و خوابگاه ها....

73جدول 6-11- مقام آوران دانشگاه در مسابقات ورزشي از سال 1387 تا 1390

74جدول 6-12- مساحت نمازخانه خوابگاه هاي دانشجويي از سال 1386 تا 1390

74جدول 6-13 - فعاليت هاي اداره مشاوره دانشجويي از سال 1386 تا 1390

75نمودار 6-1-توزيع فراوانى تشكل ها و كانون هاى دانشجويان عضو به تفكيك ....

76نمودار6-2- توزيع فراوانى كالس هاي فوق برنامه ورزشي برگزار شده به تفكيك ...

76نمودار 6-3-توزيع فراوانى مقام آوران دانشگاه در مسابقات ورزشي از سال 1387 تا 1390

فصل هفتم - معاونت درمان

78جدول 7-1- تعداد پايگاه اورژانس جاده اى و شهرى استان زنجان در ....

78جدول 7-2-توزيع فراوانى پايگاه هاى جاده اى براساس محورهاى مواصالتى استان...

78جدول 7-3- توزيع فراوانى استقرار اورژانس در سال هاي 1390و1389

79جدول 7-4- توزيع فراوانى پايگاه هاى اورژانس به تفكيك نوع مركز در ...



79جدول 7-5- توزيع فراوانى ماموريت هاى انجام شده در طرح امداد نوروزى ...

80جدول 7-6- توزيع فراوانى تعداد حادثه اورژانس استان زنجان در سالهاي1390و 1389

80جدول 7-7- شاخص ميانگين زمان رسيدن به محل حادثه در ماموريت هاى شهرى ....

81جدول 7-8- شاخص ميانگين زمان رسيدن به محل حادثه در ماموريت هاى ...

82جدول 7-9- فهرست پايگاه هاي شهري مركز مديريت حوادث و فوريت هاي ...

83جدول 7-10- فهرست پايگاه هاي جاده اي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي ...

84جدول 7-11 - شاخص هاى سالمت و آموزش پزشكى معاونت درمان در سال ....

84جدول 7-12 - توزيع فراوانى تخت هاى فعال بخش زنان و زايمان بيمارستان هاى ...

85جدول 7-13 - توزيع فراوانى تخت هاى ويژه بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه ...

85جدول 7-14 - مقايسه تخت هاى ويژه بيمارستان ها در سال 1390 و 1389

86جدول 7-15-توزيع فراوانى فعاليت بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه در سال 1390

86جدول 7-16 - توزيع فراوانى بيماران بسترى در بيمارستان هاى تخت پوشش ...

87جدول 7-17 -مقايسه تعداد تخت فعال بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه ...

87جدول 7-18- مقايسه تعداد تخت فعال بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه ...

87جدول 7-19- مقايسه درصد اشغال تخت بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه ...

87جدول 7-20- توزيع فراوانى متوسط روز بسترى بيمارستان هاى تحت پوشش ...

88جدول 7-21- ميزان چرخه اشغال تخت در بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه ...

88جدول 7-22- مقايسه درصد سزارين به كل زايمان ها در بيمارستان هاى تحت ...

88جدول 7-23 - توزيع فراوانى تخت هاى فعال بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه...

90جدول 7-24- تعداد مراجعين درمانگاه هاى تخصصى در سال 1390

92جدول 7-25- تعداد مراجعين درمانگاه هاى تخصصى در سال 1389

93جدول 7-26- مقايسه مراجعين سرپايى به پزشك عمومى و متخصص در ...

94جدول 7-27- مقايسه مراجعين سرپايى به پيراپزشك در بيمارستان هاى استان ...

94جدول 7-28- تعداد پيراپزشك در بيمارستان ها در سال 1390

95جدول 7-29- تعداد مراجعين به پيراپزشك بيمارستان ها در سال 1390

96جدول 7-30- تعداد پيراپزشك در بيمارستان ها در سال 1389



96جدول 7-31- تعداد مراجعين به پيراپزشك بيمارستان ها در سال 1389

97جدول 7-32- مراجعين به اورژانس در سال 1390

98جدول 7-33- مراجعين به اورژانس در سال 1389

98نمودار 7-1- مقايسه «ضريب اشغال تخت» در بيمارستان هاي تحت پوشش ...

99نمودار 7-2- مقايسه «نسبت پذيرش بيمار به هر تخت» در بيمارستان هاي تحت ...

99نمودار 7-3- مقايسه «متوسط روزهاى بسترى»  بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه ...

100نمودار 7-4- مقايسه «نسبت فوت شدگان در هزار نفر» بيمارستان هاي تحت ...

100نمودار 7-5- مقايسه «درصد سزارين به كل زايمان ها» دربيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه ...

فصل هشتم - معاونت غذا و دارو

102جدول 8-1- توزيع فراوانى صدور پروانه مسئول فنى واحدهاى توليدى مواد ...

102جدول8-2- توزيع فراوانى صدور و اصالح پروانه هاى واحدهاى توليدى آرايشى و...

102جدول8-3 -توزيع فراوانى صدور و اصالح پروانه هاى واحدهاى توليدى مواد خوردنى ...

103جدول8-4 -تعداد شكايات رسيدگى شده از مراكز مختلف در سال1390

103جدول 8-5- تعداد كل بازرسى ها در سال 1389-1390

104جدول 8-6 - آمار فعاليت بر اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروى ...

104جدول 8-7-آمار عملكرد واحد توزيع داروهاى مخدر معاونت غذا و داروى دانشگاه ...

105جدول8-8- شاخص هاى تجويز دارو توسط پزشكان استان طى 3 ماهه آخر...

105جدول8-9- شاخص هاى مهم تجويز دارو در سه ماهه آخر سال 1390 در مقايسه ...

106جدول 8-10- ده داروي اول داراى بيشترين درصد تجويز در استان در سال1389

106جدول 8-11- ده داروي اول داراى بيشترين درصد تجويز در استان در سال1390

107جدول 8-12- اطالعات كلى نسخ پزشكان استان در سال 1389-1390

107جدول 8 – 13- ده داروى اول داراى بيشترين هزينه در استان در سال 1389 

108جدول 8- 14-ده داروى اول داراى بيشترين هزينه در سال 1390 

108جدول 8-15- پرسنل فنى در آزمايشگاه كنترل مواد غذايى و بهداشتى در سال 1390

108جدول 8-16-آزمايشگاه هاى كنترل كيفيت واحدهاى توليدى داراى پروانه ساخت ...

109جدول 8-17-  توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى سطح توليد واحدهاى ...



109جدول 8-18-  توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى مشمول پروانه ساخت  ...

109جدول8- 19 – توزيع فراوانى نتايج آزمايشات  نمونه هاى سطح عرضه در سال 1390 

109جدول 8- 20 – توزيع فراوانى نتايج آزمايشات كروماتوگرافى (رنگ سنجى) در سال 1390 

110جدول 8- 21 – توزيع فراوانى نمونه هاى نان سنتى در سال 1390

110جدول 8- 22 – توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى نان سنتى در سال 1390

110جدول 8- 23 – توزيع فراوانى نتايج آزمايشات ميكروبشناسى نمونه هاى فاقد .... 

111نمودار 8-1- توزيع فراوانى صدور پروانه مسئول فنى واحدهاى توليدى ...

111نمودار 8-2- تعداد شكايات رسيدگى شده از مراكز مختلف در سال1390

112نمودار 8-3- تعداد كل بازرسى ها در سال1390

112نمودار8-4-  توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى سطح توليد  واحدهاى ...

113نمودار8- 5– توزيع فراوانى نمونه هاى نان سنتى در سال 1390

113نمودار 8-6-  توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى مشمول پروانه ساخت  در سال 1390

114نمودار 8- 7 – فراوانى نتايج آزمايشات ميكروبشناسى نمونه هاى فاقد بسته بندى ...

فصل نهم -  معاونت بهداشتى

116جدول 9-1 -فهرست آزمايشگاه هاي تشخيص طبي تحت پوشش دانشگاه ...

117جدول 9-2- فهرست مراكز  بهداشتي درماني روستايي استان در سال 1390

120جدول9-3-  فهرست مراكز  و پايگاه هاي بهداشتي درماني شهري استان در سال 1390

122جدول 9-4- وضعيت برنامه رابطان بهداشتي استان زنجان در سال90- 1389 

123جدول 9-5- شاخص هاى واحد بهداشت محيط از سال 1389 تا 1390

124جدول 9-6- وضعيت بهداشت محيط استان زنجان از سال 1389 تا 1390

124جدول 9-7- تسهيالت بهداشتي خانوارها از سال 1389 تا 1390

125جدول 9-8- توزيع فراواني مراقبت دانش آموزان شهري و روستايي (باهم) ...

126جدول 9-9-توزيع فراواني مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي ...

126جدول 9-10- توزيع فراواني تشخيص بيماري هاي واگير در معاينات باليني سال 1390

127جدول 9-11- فعاليت ها در زمينه مبارزه با ماالريا در حوزه معاونت بهداشتي 

127جدول 9-12- فعاليت هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد از مكان هاي ...



127جدول 9-13- ميزان مرگ مادر در سال 1390 و 1389

128 جدول 9-14-آمار مقايسه اي شاخص هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري ها در سال 1390                      

129جدول 9-15- اطالعات زيج حياتى استان زنجان در سال 1390      

130جدول 9-16- پوشش ايمن سازى كودكان زير يك سال در شهرستان هاى استان...

132جد ول 9-17- توزيع فراوانى بيمارى هاى واگير مشاهده شده در شهرستان هاى استان ...

134نمودار9-1- شاخص هاى واحد بهداشت محيط در سال1390

134نمودار9-2- مقايسه نمونه باكتريولوژى آب آشاميدنى از سال1389تا 1390

135نمودار9-3- شاخص هاى واحد بهداشت محيط (نانوايى ها) در سال1390

136نمودار 9-4- مقايسه نمونه مواد غذايى آزمايش شده از سال 1389 تا 1390







معرفى استان زنجان

موقعيت جغرافيايي:
استان زنجان با مساحتي بالغ بر22164 كيلومترمربع درناحيه شمالغرب كشور قرار دارد و از سمت شمال با استان 
استان هاي  با  ازغرب  همدان،  استان  با  ازجنوب  قزوين،  استان  با  شرق  از  گيالن،  استان  با  شرق  شمال  از  اردبيل، 

كردستان و آذربايجان غربي و از شمال غرب با استان آذربايجان غربي همسايه است.
اين استان براساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 7 شهرستان، 14 شهر، 15 بخش، 46 دهستان و 1208 آبادي 

بوده و نقطه ارتباطي مركز كشور با غرب و شمالغرب آن بشمار مي آيد.

وجه تسميه زنجان:
در روزگار ساسانيان، زنجان شهري بزرگ در ميان ري و آذربايجان بود كه بدست اردشير بابكان بنا گرديده و در آن 
زمان زنديگان به معني اهل كتاب زند (معروفترين كتاب زرتشتي) نام داشته كه اين واژه با كثرت استعمال به  زنگان 
و سپس با استيالي اعراب بصورت معرب «زنجان» ناميده شده است. اين استان داراي آب و هواي سرد و خشك 

كوهستاني در زمستان و معتدل در تابستان است.
استان زنجان شاهد رويدادهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي بسياري بوده است اما هرگز فرهنگ و مدنيت استعماري 
دراين شهر نفوذ نكرده و اكثريت قريب به اتفاق مردم همچنان درحفظ شعائر مذهبي و سنتي خود پابرجا و استوار 
استان  مركز  جمعيت  و  نفر  بر1015734  بالغ  استان  كل  جمعيت  (سال1390)  سرشماري  آخرين  اساس  بر  مانده اند. 

486495 نفر بوده است.
سلطانيه،  گنبد  شامل:  استان  مهم  آثارتاريخي  است.  ابهررود  و  رود  زنجان  اوزن،  قزل  استان،  اين  مهم  رودهاي 
زنجان،  جامع  مسجد  قيدارنبي،  مقبره  ابراهيم(ع)،  سيد  امامزاده  بقعه  رختشويخانه،  مجموعه  زنجان،  تاريخي  بازار 
غاركتله خور، غار گلجيك، غار خرمنه سر، موزه مردان نمكي، عمارت ذوالفقاري و چشمه هاي آب گرم وننق، گرمابه 

ابدال و حلب انگوران مي باشد.
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گويش و مذهب:
زبان مردم استان زنجان تركي آذري و در نقاط مختلف استان به تناسب همسايگي، فارسي، تركي مخلوط با گيلكي، 

كردي و تاتي است.
بيش از99٪ ساكنين اين استان مسلمان (شيعه اثني عشري) مي باشند.

اباعبدا...  حضرت  براي  عزاداري ها  باشكوهترين  بطوريكه  ناميده اند  حسيني  شعور  و  شور  پايتخت  را  زنجان 
الحسين (ع) و 72 تن شهداي كربال در دهه محرم در اين شهر برگزار مي گردد. مراسم عزاداري حسينيه اعظم و نيز 

زينبيه اعظم زنجان بزرگترين مراسم مذهبي كشور لقب گرفته و داراي شهرت جهاني است.

صنايع دستي استان:
از مهمترين صنايع دستي اين استان مي توان به: مليله كاري، چاروق دوزي، مسگري و قلم كاري، چاقوسازي، بافت 

فرش و گليم و... اشاره نمود كه برخي از آنها حائز رتبه ممتاز جهاني و كشوري هستند.
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صنايع استان:
استان زنجان با برخورداري ازشبكه هاي زير بنايي قوي از جمله شبكه هاي ارتباطي و موقعيت راهبردي از پتانسيل 
به:  مي توان  استان  مهم  صنايع  و  منابع  از  است.  برخوردار  صنعت  بخش  سرمايه گذاري  جذب  در  مالحظه اي  قابل 
كارخانجات شركت ايران ترانسفو و پارس سويچ، شركت ملي سرب و روي ايران، شركت كالسيمين، شركت مينو، 
سيمان خمسه، نخ طاير صبا، سامان شيمي، روغن نباتي جهان و...اشاره نمود. هم اكنون اين استان بزرگترين معادن 

سرب و روي خاورميانه را دارا مي باشد.
از مشاهير و علماي زنجان مي توان: شيخ شهاب الدين سهروردي، استاد رضا روزبه، آيت ا.. العظمي سيد موسي شبيري 
زنجاني (از مراجع عظام تقليد)، آيت ا..العظمي سيدعزالدين حسيني زنجاني (ازمراجع عظام تقليد)، آيت ا..قربانعلي 

زنجاني (آخوند زنجاني)، آيت ا.. سيداسماعيل موسوي زنجاني، حكيم هيدجي و... را نام برد.

مراكز آموزشي مهم استان:
 - استان  اسالمي  آزاد  دانشگاه   - زنجان  تكميلي  تحصيالت  دانشگاه   - زنجان  دانشگاه   - پزشكي  علوم  دانشگاه 
دانشگاه پيام نور - دانشگاه امام حسين(ع) - دانشگاه روزبه و دانشگاه علمي، كاربردي از مهمترين مراكز آموزشي 

استان هستند.

 

20

 1365137513851390

7854979017249646011015734استان

131957148624161257169176ابهر

43643414563674438416ايجرود

148215163068164864169553خدابنده

39433516816049965166خرمدره

332868404665454616486495زنجان

38806434604396446616طارم

50575487704265740312ماهنشان

جمعيت استان به تفكيك شهرستان1365-1390



 

 

1365137513851390

344463462080566991634809استان

6281480905101955119454ابهر

2378297034333560ايجرود

25749374124680552572خدابنده 

28320390944839852548خرمدره

217940290494351577388796زنجان

3326560868458487طارم

3936559779789401ماهنشان

1365137513851390

441034439644397610380925استان

69143677195930249722ابهر

41265384863331134856ايجرود

122466125656118059116981خدابنده

11113125871210112618خرمدره 

11492811417110303997699زنجان

35480378523711938138طارم

46639431733467930911ماهنشان

جمعيت استان در نقاط شهري به تفكيك شهرستان 1365-1390

جمعيت استان در نقاط روستايي به تفكيك شهرستان1365-1390
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جمعيت

متوسط خانوار
بعدخانوار زن(درصد)مرد(درصد)مردوزن

كل

136578549751/0448/951500105/2

137590172450/3249/681768185/1

138596460149/9450/062361164/1

1390101573450/1349/862870823/5

شهري

136534446351/2048/80682875

137546208051/0548/95956694/8

138556699150/549/511448153/9

139063480950/4649/541810783/5

روستايي

136544103450/9349/07817235/4

137543964449/5950/41811495/4

138539761049/1750/83913014/3

139038092549/5950/411060043/6

گزيده شاخص هاي جمعيتي استان در سال هاي 1365-1390 

معرفي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تاريخچه:
يكي از بارزترين دستاوردهاي انقالب شكوهمند اسالمي، رسيدن به مرز خودكفايي و قطع وابستگي در ابعاد مختلف 
بوده است. دانشگاه علوم پزشكي زنجان نيز كه يكي از دستاوردهاي بزرگ و سرمايه گذاري هاي عظيم دولت پس 
از پيروزي انقالب اسالمي در استان زنجان مي باشد در تير ماه سال 1366 با تشكيل شوراي گسترش دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كشور، بعنوان اولين دانشگاه علوم پزشكي درسطح استان تصويب و درسال 1373 با سازمان منطقه اي 

بهداشت و درمان استان ادغام و بعنوان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان زنجان ناميده شد.

ساختار:
1- معاونت ها شامل: توسعه مديريت و منابع، بهداشت، درمان، غذا و دارو، آموزش، تحقيقات و فناوري، فرهنگى و 

امور دانشجويي.
دانشكده  و  بهداشت  و  پيراپزشكي  مامايي،  و  پرستاري  داروسازي،  دندانپزشكي،  پزشكي،  شامل:  دانشكده ها   -2

پرستاري ابهر.
3- شبكه هاي بهداشت و درمان شامل: زنجان، ابهر، خدابنده، ماهنشان، طارم، خرمدره و ايجرود.

4- مراكز آموزشي درماني و بيمارستان ها شامل: مراكز آموزشي درماني آيت ا...موسوي، حضرت وليعصر (عج) ، 
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شهيد دكتر بهشتي زنجان و امدادي ابهر و نيز بيمارستان هاي اميرالمومنين (ع) خدابنده، شهداي طارم، بوعلي سيناي 
خرمدره و رازي ماهنشان.

5- تعداد پرسنل دانشگاه: بيش از7700  نفر.
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8990عنوان عملكرد رديف 

24برگزاري جلسات هيات امناي دانشگاه1

4344حضور مقام عالي وزارت در جمع هيات رئيسه2

76مالقات حضوري رياست محترم دانشگاه با مقام عالي وزارت و معاونين ايشان جهت پيگيري نيازهاي دانشگاه3

4335تعداد جلسات هيات رئيسه برگزار شده (در سطح ستاد، معاونت ها و مراكز تابعه)4

79برگزاري مراسم هفته سالمت سال 1390 5

574602مالقات حضوري ارباب رجوع و پرسنل با رياست محترم دانشگاه6

1111مصاحبه مطبوعاتي و رسانه اي (راديو و تلويزيون)7

11جلسه كميته مسكن8

44جلسه شوراي عالي نظارت بر طرح9

34جلسات شوراي سياست گذاري تجهيزات پزشكي10

87جلسات كميسيون ماده 20 غذا و دارو11

85جلسات كميسيون ماده 20 درمان12

1510بازديد از مراكز درماني و بهداشتي و آموزشي13

46جلسه ترفيع پايه اعضاي هيات علمي14

97جلسات شوراي فرهنگي دانشگاه15

53جلسات كميسيون ماده 11 16

35جلسات طرح عفاف و حجاب17

22جلسات و همايش هاي بسيج جامعه پزشكي18

65ديدار با دانشجويان در سطح دانشكده ها و خوابگاه ها19

34شركت در اجالس روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي20

54جلسه هماهنگي سفر رياست جمهوري21

65جلسات كارگروهي سالمت و امنيت غذايي22

82برگزارى جلسه هيات امناى بيمارستان ها23

3128شركت در همايش ها و مراسم (افتتاحيه ها و ...)24

913ديدار با مسئولين استانى25

جدول 2-1- عملكرد حوزه (دفتر) رياست 
در سال 1389و1390
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ادامه در صفحه بعد

90 عملكرد برنامه اجرا شدهرديف

100برگزاري كالس هاي آموزشي و مذهبي جهت دانشجويان و كاركنان1

2برگزاري هم انديشي اساتيد2

43برگزاري مناسبت ها و هيات ها3

75برگزاري طرح مشاوره ديني با حضور مبلغين4

5برگزاري نقد فيلم5

4كارگاه هاي آموزشي سياسي6

3برگزاري مسابقات قرآني و دينى7

8برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و كرسى هاى آزاد انديشى8

32انتشار نشريه9

3برگزاري طرح اكرام مستمندان 10

8990عنوان عملكردرديف

43پيگيري مصوبه شوراي عالي اشتغال1

68كارشناسي و ارسال طرح ها به دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى2

148تعداد طرح از محل تسهيالت بنگاه هاى زود بازده و اقتصادى3

32شركت در همايش وزارتي مسئولين دفاتر كارآفريني4

_25جلسات پرداخت يارانه به مبلغ 200 ميليون ريال5

1412جلسات كارشناسي دبيرخانه كار گروه اشتغال6

2317انجام بازرسي نظارت بر طرح ها7

1710ارائه مشاوره و ثبت درخواست هاي متقاضيان تسهيالت8

1713ارسال گزارش عملكرد اشتغال دانشگاه به وزارت متبوع - اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعى - استاندارى9

جدول 2-2- عملكرد دفتر كارآفريني دانشگاه 
در سال 1389 و 1390

جدول 2-3- عملكرد دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
 در سال 1390
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جمعتعداد  عملكرد 

استعالمات انجام شده
730                    زن

1214
484                   مرد

592592مصاحبه هاى انجام شده

58285828تحقيقات انجام شده

آراى ابالغ شده به دانشگاه

50                رسمى قطعى

1236

20                رسمى آزمايشى

445                 پيمانى

556                قراردادى

165                 ساير

4تجهيز كانون ها11

17 تجهيز هيئت ها و نمازخانه ها12

40طراحى و انتشار پوستر13

2برپايي نمايشگاه يادواره شهدا14

25برگزاري نشست با دانشجويان15

16برگزاري شوراي امر به معروف و نهي از منكر16

4همايش توجيهى عمره دانشجويان و اساتيد17

جدول 2-4- عملكرد هسته گزينش دانشگاه  
در سال 1390
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ادامه در صفحه بعد

                                                         عملكردرديف

1
كلسترل،  خون،  قند  آزمايشات  زنان،  متخصص  و  ماما  عمومى،  پزشك  معاينه  (شامل  سالمت  غربالگرى  طرح 
BUN,HDL,LDL,ceratinin، پاپ اسمير، ماموگرافى زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام 

خمينى (ره)) به تعداد 880 نفر با اعتبار 50 ميليون تومان 

برگزارى كارگاه فرزندپرورى براى كاركنان2

برگزارى جشنواره ورزشى تفريحى در پارك بانوان با حضور بانوان شاغل در واحدهاى تابعه دانشگاه3

برگزارى مسابقه طناب كشى و دارت بين واحدهاى تابعه دانشگاه و اهداى جوايز4

اندازه گيرى BP,BMI (شاخص توده بدنى و فشارخون) شركت كنندگان در جشنواره ورزشى تفريحى5

تجليل از 70 زن نمونه دانشگاه6

شركت در 10 جلسه شوراى فرهنگى دانشگاه7

شركت در 12جلسه كارگروه استاندارى و كميته هاى ذيل كارگروه8

مالقات از مادران بخش زايمان طبيعى به مناسبت روز مادر با دعوت از مدير كل امور بانوان و خانواده استان9
شركت در جلسات كميته امر به معروف و نهى از منكر دانشگاه10

برگزارى كارگاه همسران سازگار11

برگزارى كارگاه حجاب و عفاف12

برگزارى جشنواره استفاده از شير مادر در فضاى سبز در سطح شهر با برنامه هاى متنوع علمى، دينى و تفريحى13

جدول2-5- عملكرد واحد امور بانوان دانشگاه در سال 1390

كميت عنــــوانرديف

12بازديد و بازرسى از بيمارستان هاى استان1

6بازديد و بازرسى از شبكه ها و واحدهاى تابعه دانشگاه2

50رسيدگى و پاسخگويى به شكايات مراجعين حضورى3

17رسيدگى و پاسخگويى به شكايات دريافتى از سامانه دانشگاه 4

50رسيدگى و پاسخگويى به شكايات تلفنى5

14رسيدگى و پاسخگويى به شكايات مردمى (دريافتى از سامد)6

جدول 2-6- عملكرد اداره بازرسى، ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات دانشگاه 
در سال 1390
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ادامه در صفحه بعد

10رسيدگى و پاسخگويى به شكايات مردمى واصله از سامانه سازمان بازرسى7

4شركت در جلسات توجيهى سامانه سامد در استاندارى8

2شركت در كارگاه ها و همايش هاى برگزار شده توسط دفتر بازرسى وزارت متبوع9

1شركت در جلسات كارگروه ويژه بازرسى و نظارت دانشگاه10

4شركت در جلسات كميته ارتقاى سالمت نظام ادارى و مبارزه با رشوه 11

8حضور در جلسات هيئت رئيسه دانشگاه و ارائه گزارش هاى مربوطه12

1برگزارى جلسه توجيهى رابطين منشور رفتار حرفه اى دانشگاه13

برگزارى جلسات رسيدگى به نامه هاى درمان دور سوم سفر رياست محترم جمهورى با حضور نمايندگان محترم 14
4دفتر رياست جمهورى، روساى محترم برخى از ادارات، رياست محترم دانشگاه و مسئولين مربوطه

6ارزيابى عملكرد سرپرستى واحدها جهت اعالم نظر در خصوص تبديل وضعيت از سرپرستى به رياست15

1130دريافت نامه هاى دور سوم سفر رياست محترم جمهورى از سامانه سامد و ارجاع به معاونت درمان و واحدهاى ذيربط16

1تدوين و طراحى روش ارزيابى عملكرد سرپرستى ها و اخذ تأييديه مقام عالى دانشگاه 17

50پيگيرى و دريافت گزارش رابطين منشور رفتار حرفه اى دانشگاه و انجام اقدام مقتضى18

8انتخاب بازرسين ارتقاى سالمت نظام ادارى و مبارزه با رشوه19

6ارائه گزارش هاى محرمانه و خاص به مقام عالى دانشگاه در خصوص وجود برخى مشكالت موجود در دانشگاه20

5ارائه پيشنهادهاى ويژه به مقام عالى دانشگاه جهت ارتقاى كيفيت خدمات دانشگاه در ابعاد مختلف 21

تعدادعنوان

1افتتاح و راه اندازي اولين مركز استاني پايگاه خبري و اطالع رساني وب دا

539اخبار بارگذاري شده در پايگاه وب دا مركز زنجان

200بازديد كاربران و مخاطبان از پايگاه وب دا مركز زنجان به طور ميانگين براي هر خبر در سطح دانشگاهي

جدول 2-7- عملكرد واحد روابط عمومي دانشگاه در سال 1390
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400بازديد كاربران و مخاطبان از پايگاه وب دا مركز زنجان به طور ميانگين براي هر خبر در سطح شهري و كشوري

12عضويت مدير روابط عمومي در شوراها و كميته هاي اصلي دانشگاه

14تعداد عناوين حضور مدير روابط عمومي در جلسات استاني برون بخشي به نمايندگي دانشگاه

65نيازسنجي آموزشي تعداد عناوين دوره هاي آموزشي شاغلين روابط عمومي واحدهاي تابعه

47دريافت تنديس، لوح و تقديرنامه تجليل از فعاليت هاي ارزنده همكاران روابط عمومي

10توسعه دانش تحصيلي همكاران با اجراي دوره و برنامه هاي آموزشي

20احصاء فرآيندهاي طرح و پيشنهادهاي زيرساختي در حوزه روابط عمومي

1تهيه و تدوين سرود مرتبط با مأموريت هاي روابط عمومي

4نمايشگاه دستاوردهاي توانمندي ها و ظرفيت هاي دانشگاه (استاني و كشوري)

6صدور بيانيه در فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي و مناسبت هاى خاص

12مصاحبه مطبوعاتي اعضاي هيأت رئيسه و مسئولين ارشد دانشگاه

5شركت در جشنواره سمپوزيوم و كنگره سراسري و بين المللي

30مشاركت در امور شهروندي و فراسازماني و خيريه ها

83همكاري در برگزاري گردهمائي، نمايشگاه و مناسبت هاي تقويم فرهنگي

180كارشناسان معرفي شده جهت برنامه ارتباطات رسانه اي

12انتشار ويژه نامه ها (قبل، حين و بعد از برنامه ها، طرح و پروژه ها)

22تهيه كليپ، تيزر و اطالع رساني

33رپرتاژ از توانمندي ها، موفقيت ها و دستاوردهاي دانشگاه

32طراحي و گرافيك تهيه بنر، پوستر و بروشور
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ادامه در صفحه بعد

 

 

 

درآمد اختصاصي سال 1389درآمد اختصاصي سال 1390واحد

198,072168,486معاونت غذا و دارو (برنامه 30301)

2,5962,467آموزش عالي (برنامه 30107)

1,5801,168معاونت درمان (برنامه 30303)

19,88315,262بهداشت شهري (برنامه 30315)

73,64365,778بهداشت روستايي (برنامه 30316)

درصد تخصيصدريافتي از خزانهمتمم بودجهبودجه مصوب  نوع اعتبار

532,89116,088548,979100  درآمد عمومي 1390

468,3660461,93398,6  درآمد عمومي 1389

745,7560647,21186,8  درآمد اختصاصى 1390

434,045195,000587,64793,4  درآمد اختصاصى 1389

درصد تخصيصدريافتي از خزانهمتمم بودجهبودجه مصوب  نوع اعتبار

136,6688,679145,347100  درآمد عمومي 1390

126,4270120,20395  درآمد عمومي 1389

3,02302,59685,8  درآمد اختصاصى 1390

2,80102,52790  درآمد اختصاصى 1389

جدول3-1- جدول مقايسه اي اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومي و اختصاصي 
در بخش بهداشت و درمان (ميليون ريال)

جدول 3-2- جدول مقايسه اي اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومي و 
اختصاصي در بخش آموزش عالي (ميليون ريال)

جدول 3-3- جدول مقايسه اي درآمد اختصاصي مراكز (ميليون ريال)
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هزينه هاي پرسنلي 
آموزشيبهداشت و درمان
جمع كل هزينهجمع كل هزينه

96,747,000,000  350,331,000,000 حقوق و دستمزد و فوق العاده ها (رسمي، پيماني، طرحي و قراردادي)

1,924,000,000 17,499,000,000 عيدي پايان سال شاغلين

 _ _  5,089,000,000 عيدي پايان سال بازنشستگان

 _ _  8,590,510,268 حق عائله مندي و اوالد بازنشستگان

 _ _ 10,493,329,000 پاداش پايان خدمت بازنشستگان

 1,009,276,444 9,300,363,290 كمك رفاهي پرسنل

3,843,000,000 76,469,000,000 اضافه كار

 _ _ 183,563,000,000 كارانه

153,527136,789مركز آموزشي درماني آيت اله موسوي (30303)

20,61520,319مركز آموزشي درماني بيمارستان شهيد بهشتي(30303)

82,44782,580 مركز آموزشي درماني وليعصر (عج)(30303)

37,47643,639مركز آموزشي درماني امدادي ابهر (30303)

29,44731,260بيمارستان امير المومنين خدابنده (30303)

17,52716,641بيمارستان بوعلي سينا خرمدره (30303)

6,3348,371بيمارستان شهدا طارم (30303)

3,4573,311بيمارستان رازي ماهنشان (30303)

3,2041,330ساير

649,808597,401جمع كل

جدول 3-4- اطالعات مربوط به پرداخت هاي دانشگاه علوم پزشكي
 در سال 1390 (ميليون ريال)
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نمودار3-1- مقايسه اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومي و اختصاصي
 در بخش بهداشت و درمان در سال 1389 و 1390

نمودار 3-2- مقايسه اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومي و اختصاصي 
در بخش  آموزش عالي در سال 1389 و 1390
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نمودار 3-3- مقايسه درآمد اختصاصي مراكز (ميليون ريال) 
در سال 1389 و 1390

جدول 3-5- پروژه هاي عمراني در حال اجرا به تفكيك هزينه و مشخصات فني
 در سال 1390

هزينه شده (ميليون ريال)زيربنا (متر مربع)سال شروع پروژهپروژه هايي كه در سال 1390 خاتمه نيافته اند.رديف

139012244700احداث 12 واحد متخصصين1

3900متر مربع با محوطه 1390سر درب پرديس مركزى دانشگاه2
7568سازى و راه ارتباطى

13901682878احداث بونكر راديو تراپى بيمارستان وليعصر زنجان 3

139050500احداث بناى يادمان شهيد گمنام4

139010501619احداث مركز بهداشتى درمانى سرچشمه5

13904201891احداث مركز بهداشتى درمانى محمود آباد6

139042019974تكميل دانشكده پرستارى ابهر7

5001211 متر طول1390اجراى قسمتى از فاضالب8

1390306319320كتابخانه پرديس مركزى دانشگاه9

138963008836احداث اسكلت بخش سوختگى بيمارستان آيت اهللا موسوى زنجان10
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ادامه در صفحه بعد

جدول 3-6- پروژه هاي عمراني پايان يافته به تفكيك هزينه و مشخصات فني
 در سال 1390

جدول 3-7- توزيع فراواني تجهيزات سخت افزاري ستاد دانشگاه و معاونت ها 
در سال 1390

جدول 3-8- توزيع فراواني تجهيزات سخت افزاري مراكز آموزشي درماني
 در سال 1390

مراكز تابعه
تعداد اسكنرتعداد چاپگرتعداد يارانه

تعداد يارانه همراه معموليFeeder داررنگيسياه و سفيد۱۳۹۰۱۳۸۹

25619613210152034ستاد

29522800113معاونت غذا و دارو

5539181211معاونت دانشجويي

9591531396032127معاونت بهداشتي

3626190131معاونت درمان

مراكز تابعه
تعدادتعداد اسكنرتعداد چاپگرتعداد يارانه

معموليFeeder داررنگيسياه و سفيد۱۳۹۰۱۳۸۹ يارانه همراه

2402228321620مركز آموزشي درماني آيت اله موسوي

10285522125مركز آموزشي درماني وليعصر

5530280183مركز آموزشي درماني بهشتي

6023271132مركز آموزشي درماني امدادي

هزينه شده (ميليون ريال)زيربنا (متر مربع)سال شروع پروژهپروژه هايي كه در سال 1390 خاتمه يافته اند.رديف

138880267احداث خانه بهداشت بوغداكندى1

138880260احداث خانه بهداشت دهنه(خير ساز)2

139019911500تغييرات ساختمان معاونت غذا و دارو3

138930950امحاى زباله ى بيمارستان خدابنده4

1390251000امحاى زباله ى بيمارستان خرمدره5

139013007000تغييرات اورژانس بيمارستان وليعصر6

139022002500ساماندهى محوطه ستاد دانشگاه7
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جدول 3-9- توزيع فراواني تجهيزات سخت افزاري دانشكده ها در سال 1390

جدول 3-10- توزيع فراواني تجهيزات شبكه ستاد دانشگاه و معاونت ها
 در سال 1390

مراكز تابعه
تعدادتعداد اسكنرتعداد چاپگرتعداد يارانه

معموليFeeder داررنگيسياه و سفيد۱۳۹۰۱۳۸۹ يارانه همراه

1221005322526دانشكده پزشكي

79693032410دانشكده داروسازي

5030010دانشكده دندانپزشكي

95881802210دانشكده پرستاري و مامايي

7250210132دانشكده پيراپزشكي

مراكز تابعه
تعداد نودها

اتاق سرورتعداد UPS تعداد سوئيچتعداد سرورتعداد آنتن ۱۳۹۰۱۳۸۹

دارد300300222208ستاد

ندارد30301040معاونت غذا و دارو
ندارد26241112معاونت دانشجويي

ندارد35301011معاونت درمان

5020203030مركز درماني اميرالمومنين خدابنده

2315141010مركز درماني شهدا طارم

1 16001 147مركز درماني بوعلي سينا خرمدره

1610100030مركز درماني رازي ماهنشان
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ادامه در صفحه بعد

نوع ارتباطمراكز تابعه

بي سيم Hz 5,8  ستاد

بي سيم Hz 5,8 معاونت غذا و دارو

بي سيم Hz 5,8 معاونت دانشجويي

جدول 3-11- توزيع فراواني تجهيزات شبكه مراكز آموزشي درماني 
در سال 1390

جدول 3-12- توزيع فراواني تجهيزات شبكه دانشكده ها در سال 1390

جدول 3-13- وضعيت ارتباط ستاد دانشگاه و معاونت ها در سال 1390

مراكز تابعه
تعداد نودها

اتاق سرورتعداد UPS تعداد سوئيچتعداد سرورتعداد آنتن ۱۳۹۰۱۳۸۹

مركز آموزشي درماني آيت اله 
دارد 300300072511موسوي

دارد 12012012149مركز آموزشي درماني وليعصر
دارد60301252مركز آموزشي درماني بهشتي

دارد70501286ابهرمركز آموزشي درماني امدادي 
مركز درماني اميرالمومنين 

ندارد60400142خدابنده

ندارد16100010مركز درماني شهدا طارم
مركز درماني بوعلي سينا 

ندارد000000خرمدره

ندارد000000مركز درماني رازي ماهنشان

مراكز تابعه
تعداد نودها

اتاق سرورتعداد UPS تعداد سوئيچتعداد سرورتعداد آنتن ۱۳۹۰۱۳۸۹

دارد 1501200152دانشكده پزشكي

دارد909013104دانشكده داروسازي

ندارد501011دانشكده دندانپزشكي
دارد1551482031دانشكده پرستاري و مامايي

ندارد70702040دانشكده پيراپزشكي
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ادامه در صفحه بعد

پهناي باندنوع ارتباطمراكز تابعه

نامحدودفيبر نوريمركز آموزشي درماني آيت اله موسوي

MB 25بي سيم Hz 5,8 مركز آموزشي درماني وليعصر

MB 20بي سيم Hz 5,8 مركز آموزشي درماني بهشتي

DSLMB 2مركز آموزشي درماني امدادي

DSLMB 2مركز درماني اميرالمومنين خدابنده

DSLMB 2مركز درماني شهدا طارم

DSLMB 2مركز درماني بوعلي سينا خرمدره

DSLMB 2مركز درماني رازي ماهنشان

پهناي باندنوع ارتباطمراكز تابعه

نامحدودفيبر نوريدانشكده پزشكي

نامحدودفيبر نوريدانشكده داروسازي

نامحدودفيبر نوريدانشكده دندانپزشكي

MB 20بي سيم Hz 5,8 دانشكده پرستاري و مامايي

MB 21بي سيم Hz 5,8 دانشكده پيراپزشكي

DSLMB 1خوابگاه پرديس

كابل شبكه   Cat6معاونت بهداشتي

كابل شبكه   Cat6معاونت توسعه و منابع انساني

كابل شبكه   Cat6معاونت تحقيقات و فن آوري

بي سيم Hz 5,8 معاونت درمان

كابل شبكه   Cat6معاونت آموزشي

جدول 3-14- وضعيت ارتباط مراكز آموزشي درماني در سال 1390

جدول 3-15- وضعيت ارتباط دانشكده ها و خوابگاه ها در سال 1390
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DSLMB 1خوابگاه شفا

DSLMB 1خوابگاه بهار

DSLMB 1خوابگاه فردوس

DSLMB 1خوابگاه انديشه

DSLMB 1خوابگاه دانش

DSLMB 1خوابگاه روزبه

DSLMB 1خوابگاه بوستان 1

DSLMB 1خوابگاه بوستان 2

جدول 3-16- توزيع فراواني اينترنت در سال 1390

گروه
تعداد نودها

مدت(ساعت) ۱۳۹۰۱۳۸۹

نامحدود248203هيئت علمي

20-1378109460كاركنان و كارشناسان

20-2613256460دانشجويان

پهناي باند اينترنت

13901389

MB 16MB 8

تعداد اخبارتعداد فايل هاتعداد صفحاتپرترافيك ترين روزپرترافيك ترين ماهتعداد زير سايتسال

1531267136451 شهريورشهريور1390103

جدول 3-17- پهناي باند اينترنت در سال1390 و 1389

جدول 3-18- فعاليت واحد سايت در سال1390
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1389سال اجرا

23تعداد مراكز مرتبط

تمام واحد هاى شهرستان زنجاننام مراكز مرتبط

تعداد كاربران سيستم
1100سال ۱۳۹۰

400سال 1389

جدول 3-19-سيستم اتوماسيون اداري دانشگاه در سال 1390

1389سال اجرا

600مدت زمان آموزش

4تعداد مراكز مرتبط

آيت اهللا موسوى ، وليعصر ، امدادى ، شهيد بهشتىنام مراكز مرتبط

1389سال اجرا

مركز آيت اهللا موسوىمركز پايلوت

5تعداد ايستگاه تشخيص

نامحدودتعداد ايستگاه مشاهده اي

CT-CR-DR  3عددتعداد دستگاه مداليتي

جدول 3-20-واحد  HIS  دانشگاه در سال 1390

جدول 3-21-نرم افزار PACS در سال 1390
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جدول 3-22- اهم فعاليت هاي واحد طبقه بندي مشاغل به تفكيك 
سال هاي 1390 و 1389 

جدول 3-23- جدول مقايسه اي دوره هاي آموزشي برگزارشده در دانشگاه

جدول 3-24-توزيع فراوانى كاركنان شاغل در دانشگاه به تفكيك نوع استخدام ، 
مدرك تحصيلى و جنسيت در سال 1390

13901389موضوعرديف

-164انجام امور مربوط به احتساب سوابق بخش دولتي كاركنان جديداالستخدام1

172889انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه كاركنان2

65انجام امور مربوط به انتصاب و تغيير مديران و طرح در كميسيون تحول اداري3

51110انجام امور مربوط به تبديل وضعيت استخدامي افراد4

6478انجام امور مربوط به تغيير عنوان افراد5

2200335انجام مكاتبات مختلف در خصوص امور طبقه بندي مشاغل6

555تشكيل جلسه كميته طبقه بندي مشاغل7

نوع آموزش
تعداد نفرات شركت كنندهتعداد دفعات برگزاري دورهساعت دوره 

غيرحضوريحضوريغيرحضوريحضوريغيرحضوريحضوري

20666581403386443169بهداشتي-درماني 1390

-4500-296-216603بهداشتي-درماني 1389

4215050240123645004500عمومي 1390

1268881983942645004500عمومي 1389

نوع استخدام و جنسيت
مدرك تحصيلي

جمع
دكترافوق ليسانسليسانسفوق ديپلمديپلمكمتر از ديپلم

ي 
شور

ت ك
دما

 خ
ت
يري
مد

ن 
انو
ن ق

ولي
شم

م
مي

خدا
ست
ت ا

ررا
 مق

اير
 س
و

مي
رس

2413011042271894985مرد 

22125811836338181016زن

462559222590561122001جمع

ني
يما

پ

689941981324424مرد 

41521684711531841زن

1024126266928551265جمع

ادامه در صفحه بعد
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گ
اهن

هم
ام 

نظ
ن 
انو
ن ق

ولي
شم

م

ي
داد
رار
15821562112223572مرد ق

19199151358819754زن

17741421347010421326جمع

ه4)
صر

(تب
ى 

داد
رار
ق

5291999410742مرد 

15987111300270زن

6882862017101012جمع

اير
س

ن 
ولي
شم

م
ن 
كا
زش

ت پ
دم
خ

ان
شك

اپز
پير
0114230745مرد و

0023174080277زن

0137197087322جمع

جمع كل

934805283564341482768مرد 

4036964711379611483158زن

133715017541943952965926جمع

جدول 3-25-توزيع فراوانى نيروي انساني پيراپزشك به تفكيك رسته
 بهداشتي درماني و رشته شغلي

سال 90سال 89سال 88سال 87رشته شغلي

رسته : خدمات پزشكي

2211كارشناس ،كاردان و تكنسين بينايي سنجي

2664كارشناس ،كاردان و تكنسين شنوايي سنجي

رسته : خدمات  دندانپزشكي

191276بهداشت كار دهان و دندان

رسته : خدمات  پرستاري و مامايي

736847904995پرستار ليسانس و باالتر

10101010پرستار فوق ديپلم

211189153250ماما

320309311292بهيار و كمك بهيار

57656765كاردان و كارشناس هوشبري

769110298كارشناس،كاردان و تكنسين اتاق عمل

8275112136مسئول امور فوريت هاي پزشكي
ادامه در صفحه بعد
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رسته : خدمات  توانبخشي

7658كارشناس،كاردان و تكنسين امور توانبخشي

رسته : خدمات  بهسازي و بهداشتي

82103102116كارشناس،كاردان و تكنسين بهداشت محيط

83777785كارشناس،كاردان و تكنسين مبارزه با بيماري ها

32373142كارشناس وكاردان بهداشت حرفه اي

1012119مربي خدمات بهداشتي

669636685692بهورز

رسته : خدمات  دارويي

9110811991كارشناس،كاردان و تكنسين امور دارويي

رسته : خدمات  تغذيه اي و كنترل مواد خوردني ،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي

16191515كارشناس،كاردان و تكنسين  تغذيه و رژيم درماني

12131425كارشناس،كاردان و تكنسين مواد خوراكي ،آرايشي و بهداشتي

رسته : خدمات  راديولوژي

79889696كارشناس،كاردان و تكنسين راديولوژي

رسته : آزمايشگاهي،بهداشتي و رواني

204247252249كارشناس،كاردان و تكنسين آزمايشگاه

رسته : مديريت بيمارستان

6444كارشناس امور بيمارستان ها

رسته : امور مددكاري بهداشتي و درماني و مدارك پزشكي و پذيرش...

6546مددكار بهداشتي و درماني

83104105112مسؤول پذيرش و مدارك پزشكي

رسته : بهداشت خانواده

176190183213كارشناس،كاردان و تكنسين بهداشت خانواده

3071325533763620جمع
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جدول 3-26-توزيع فراواني پزشك ،دندانپزشك و داروساز شاغل در دانشگاه

سال
دكتراي حرفه اي

پزشك فوق تخصصپزشك متخصص
سايرداروسازدندانپزشكپزشك عمومي

13872724016715510

13882874430519120

13892865535620020

13903175646520924

سال 90سال 89سال 88سال 87رشته

18322727داخلي

13192020بيهوشي

9162016پرتوشناسي تشريحي

7927آسيب شناسي

0010جراحي پالستيك

9141515قلب و عروق

5668عفوني

26303229كودكان

6101115اعصاب و روان

3557پوست و آميزش

13161917جراحي عمومي

5567ارولوژي

88910ارتوپدي

54910مغز و اعصاب

8879گوش و حلق و بيني

7557چشم

18202223زنان و زايمان

5446دندانپزشك

165211220233جمع

جدول 3-27-توزيع فراواني پزشكان متخصص و فوق تخصص  شاغل در دانشگاه 
به تفكيك رشته شغلي
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نمودار 3-4-توزيع فراواني پزشك ،دندانپزشك ،داروساز و پزشك متخصص و 
فوق تخصص شاغل دانشگاه در سال 1390 

نمودار 3-5-توزيع فراواني پزشكان متخصص و فوق تخصص  شاغل در دانشگاه 
به تفكيك  رشته شغلي در سال 1390
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نمودار 3-6-توزيع فراوانى كاركنان شاغل در دانشگاه به تفكيك مدرك تحصيلى 
در سال 1390

نمودار3-7-توزيع فراوانى كاركنان شاغل در دانشگاه به تفكيك نوع استخدام
 در سال 1390
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نمودار3-8-توزيع فراوانى كاركنان شاغل در دانشگاه به تفكيك جنسيت
 در سال 1390
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جمعزنمردرتبهدانشكده 

پزشكي

9211مربي

8226108استاديار

15_15دانشيار

11_استاد

داروسازي

___مربي

9817استاديار

1_1استاد

دندانپزشكي

___مربي

347استاديار

___دانشيار

بهداشت

819مربي

527استاديار

1_1دانشيار

پرستاري و مامايي

102232مربي

123استاديار

___دانشيار

پرستاري ابهر

235مربي

___استاديار

___دانشيار

14671217جمع

جدول 4-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان به تفكيك 
رتبه، جنسيت و دانشكده ها در سال 1390
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نشانينمابرتلفننام دانشكده

شهرك كارمندان انتهاى بلوار مهدوى دانشكده پزشكى24142403014249553پزشكي

خيابان پروين اعتصامى جنب دانشكده پرستارى ومامايى24172720927273153بهداشت

خيابان پروين اعتصامى جنب كارخانه شير پاستوريزه47270305-02417272513پرستاري و مامايي

خيابان خليل طهماسبى روبروى اداره پست دانشكده پرستارى ابهر24252269005270021پرستاري و مامايي ابهر

خيابان پروين اعتصامى جنب دانشكده پرستارى ومامايى24172720927273153پيراپزشكي

شهرك كارمندان انتهاى بلوار مهدوى پرديس دانشكده پزشكى34245550-02414244002دندانپزشكي

شهرك كارمندان انتهاى بلوار مهدوى پرديس دانشكده پزشكى84273639-02414273635داروسازي

نام دانشكده
تعداد رشته 
تحصيلي

تعداد مقطع تحصيلي
كارشناسي كارشناسيكارداني

ارشد
دكتري
حرفه اي

دكتري
تخصص

8111__20پزشكي

__9162بهداشت

__7151پرستاري و مامايي

___1_1پرستاري و مامايي ابهر

___2_2پيراپزشكي

_1___1دندانپزشكي

11___2داروسازي

4221411312جمع

جدول 4-2- نشاني و تلفن دانشكده هاي علوم پزشكي زنجان

جدول 4-3- توزيع فراواني دانشكده ها به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي 
در سال 1390
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مساحت زيربناتعداد دانشجوياننام دانشكده

57112000پزشكي

5931622بهداشت و پيراپزشكي

6254100پرستاري و مامايي

1194200پرستاري و مامايي ابهر

5312300دندانپزشكي

2156000داروسازي

نام رشته
دكتري 

حرفه اي

كارشناسي 

ارشد
كارشناسي كارشناسي

جمع كلكاردانيناپيوسته

427____427پزشكي

294__22272_پرستاري

143_10538__مامايي

145_127558_بهداشت محيط

54531108__بهداشت حرفه اي

98_5048__بهداشت عمومي

53____53دندانپزشكي

215____215داروسازي

جدول 4-4- مساحت فضاهاي آموزشي(كالس ها) به تفكيك دانشكده 
 در سال 1390

جدول 4-5- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع 
و رشته تحصيلي در سال تحصيلى 91- 1390 
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مقطعرشتهدانشكده

جنسيت
جمع كل

زنمرد

ان
نج
ي ز

امائ
و م

ي 
تار
رس

پ

6687153كارشناسي پيوستهپرستاري

61622كارشناسي ارشد ناپيوستهپرستاري مراقبتهاي ويژه

03838كارشناسي ناپيوستهمامائي

0105105كارشناسي پيوسته

3771108كارشناسي پيوستههوشبري

3876114كارشناسي پيوستهاتاق عمل

85085كاردانىفوريتهاى پزشكى

232393625                         جمع كل

كى
زش

پ

112132دستياري تخصصيبيماريهاي داخلي

7714دستياري تخصصيبيماريهاي كودكان

189دستياري تخصصيجراحى عمومى

909دستياري تخصصيزنان و زايمان

707دستياري تخصصيبيهوشى

بيماريهاى عفونى و 
112دستيارى تخصصى گرمسيرى 

123دستيارى تخصصى روانپزشكى 

---دستيارى تخصصىنورولوژي

PhD224پزشكى مولكولى

---PhDزيست فنآورى پزشكى 

---PhDانگل شناسى 

273154427دكتراي عموميپزشكي

8513كارشناسي ارشد ناپيوستهبيوشيمى بالينى

246كارشناسي ارشد ناپيوستهحشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

459كارشناسي ارشد ناپيوستهزيست فناوري پزشكي

جدول 4-6-توزيع فراوانى دانشجويان مشغول به تحصيل  به تفكيك جنسيت و 
مقطع در سال تحصيلى1390-1391

ادامه در صفحه بعد
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527كارشناسي ارشد ناپيوستهژنتيك انساني

8210كارشناسي ارشد ناپيوستهفيزيولوژي

5510كارشناسي ارشد ناپيوستهانگل شناسي

314كارشناسي ارشد ناپيوستهروانشناسى بالينى 

505كارشناسي ارشد ناپيوستهميكروبشناسى پزشكى 

352219571                          جمع كل

زانه
 رو

شت
هدا

و ب
ي 

شك
راپز

پي

011كاردانيبهداشت حرفه اي روزانه

242953كارشناسي ناپيوستهبهداشت حرفه اي

322254كارشناسي پيوسته

331548كارشناسي ناپيوستهبهداشت عمومي

391150كارشناسي پيوسته

66975كارشناسي پيوستهبهداشت محيط

332558كارشناسي ناپيوسته

8412كارشناسي ارشد ناپيوسته

8741128كارشناسي پيوستهعلوم آزمايشگاهي

7335108كارشناسي پيوستهتكنولوژى پرتوشناسى

336كارشناسى ارشد بهداشت و ايمنى مواد غذايى 

398195593                         جمع كل

داروسازى

11996215دكتراي عموميداروسازى 

---PhDنانوفناوري دارويي

11996215                          جمع كل

دندانپزشكى
312253دكتراي عموميدندانپزشكى

312253                         جمع كل

پرستارى ابهر
7445119كارشناسى پيوستهپرستارى

7445119                          جمع كل

12069702176جمع كل
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زنمردمقطع تحصيلي

__كارداني

27كارشناسي ناپيوسته

18كارشناسي پيوسته

1415دكتراي حرفه اي

1730جمع كل

جدول 4-7- توزيع فراواني دانشجويان مهمان از ساير دانشگاه ها به تفكيك 
جنسيت و مقطع تحصيلي در سال 1390

مقطع تحصيلي
نيمسال دوم 91-1390نيمسال اول 1390-91

زنمردزنمرد

كارداني
_31__روزانه

____شبانه

كارشناسي ناپيوسته
__2563روزانه

____شبانه

كارشناسي پيوسته
741282976روزانه

____شبانه

دكتراي حرفه اي
__6585روزانه

____شبانه

1642766076جمع كل

جدول 4-8- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت و مقطع 
تحصيلي در سال تحصيلى 1390-91
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نمودار 4-1- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان به تفكيك 
رتبه، و دانشكده ها در سال 1390

نمودار 4-2- توزيع فراواني مقاطع مختلف تحصيلي در دانشكده ها در سال 1390
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نمودار4-3-توزيع فراوانى دانشجويان به تفكيك دانشكده
 در سال تحصيلى 1390-91 

نمودار 4-4- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك مقطع
 در سال تحصيلى 91- 1390 
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نمودار4-5- توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل به تفكيك  رشته تحصيلي 
در سال تحصيلى 91- 1390 

نمودار4-6- توزيع فراواني دانشجويان مهمان از ساير دانشگاه ها به تفكيك 
جنسيت و مقطع تحصيلي در سال 1390



61

نمودار4-7- توزيع فراواني دانشجويان ورودي جديد به تفكيك جنسيت 
در سال تحصيلى 1390-91
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 بودجه (ميليون ريال)ميانگين بودجه (ميليون ريال)تعداد طرح هاي مصوب پژوهشي

19644,3373418690,118758طرح هاي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه

19644,3373418690,118758طرح هاي ارجاع شده به كميته اخالق

15739,6093416218,666598طرح هاي منطبق با اولويت

3246,3655561483,6978طرح هاي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي

نوع 
ايندكس

داخلي/ 
خارجي

نويسنده دوم به بعدنويسنده اول يا مسؤول

جمع  Origenal
Article

 Review
Article

 Case
 Report /
 Reserch

Letter

 Short
nication

 Letter to
edit

 Origenal
Article

 Review
Article

 Case
 Report /
 Reserch

Letter

 Short
nication

 Letter to
edit

ده 
 ش
س

دك
اين

(IS
I) 

ع 1
20000600008داخلىنو

22100014000037خارجى

وع 
ده ن

س ش
دك
اين

 P
u

b
m

ed
,) 2

 In
d

ex
 M

ed
ic

u
s,

(M
ed

li
n

e10000001002داخلى

40000100005خارجى

 3 
وع
ده ن

س ش
دك
اين

 S
co

p
u

s, C
h

em
ic

al
,)

 A
b

st
ra

ct
,

 E
m

b
as

e,B
io

lo
gi

ca
l

(A
b

st
ra

ct41020016000059داخلى

20000500007خارجى

وع 
ه ن
شد

س 
دك
اين

ي 
تها

ساي
ير 
(سا

 4
ي)

صص
1101005000017داخلىتخ

00000100001خارجى
ده
نش

س 
دك
10000000001داخلىاين

00000000000خارجى

841300480100137كل

تعداد پژوهشگر (تقريبي)سال تاسيسنام مركز

138720مركز تحقيقات متابوليك

جدول 5-3- وضعيت طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه در سال 1390

جدول 5-1- مراكز تحقيقاتي فعال دانشگاه در سال 1390

جدول 5-2- توزيع فراواني مقاالت منتشر شده به تفكيك نوع نمايه  
در سال 1390
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روزهاي برگزاريتعداد شركت كنندگانتعداد كارگاه هاي برگزار شده

3626روش تحقيق مقدماتي

2262مقاله نويسي مقدماتي فارسي

Endnote2262

1121ارائه مقاله در مجامع علمي ( پوستر )

Spss( 1سطح)1111

 Word 1393آشنائي با نرم افزار

Excel   1382آشنائي با نرم افزار

Power Point   1381آشنائي با نرم افزار

Medical literature searching1331

ebsco 2502جست و جو در منابع الكترونيكي و بانكهاي اطالعاتي

1122خالقيت و نوآوري 

نويسندهنام كتابرديف

پمپهاي سانتريفوژ در تأسيسات آب و فاضالب (مباني 1
محمدرضا مهراسبي، ويرايش  حسين بهرامي/ تآليفو كاربردها)

ميكروبيولوژي تشخيصي: جهت استفاده عملي 2
فرزانه فكور، رؤيا صمدزاده/ تآليفدانشجويان گروه علوم آزمايشگاهي و پزشكي

100 پرسش و پاسخ درباره سرطان پيشرفته و 3
رضا اقدام ضميري، مينوش مقيمي/ تآليف و ترجمهمتاستاتيك پستان

محمدمسعود وكيلي، عليرضا حيدرنيا، شمس الدين نيكنامي/تآليفارتباط شناسي و مهارتهاي ارتباطي ميان فردي4

گيتي كريم خانلويي/ تآليفنامه نگاري به زبان انگليسي5

علي ملتي/ تآليفآنزيمها (عمومي، باليني، بيوتكنولوژي)6

شيوا فكري، رضا حسن زاده ماكويي/ تآليفبيماري هاي قلب و حاملگي۷

جدول 5-5- توزيع فراواني كارگاه هاي برگزار شده جهت پژوهشگران دانشگاه
در سال 1390

جدول 5-4- ليست كتابهاي منتشر شده دانشگاه در سال 1390

ادامه در صفحه بعد
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1523مهارتهاي مقاله نويسي 

Epigenetics      1151

1392اخالق در پژوهش

Spss( 2سطح)1102

1111آشنائي با سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي(سمات)

191روش تحقيق تكميلي

13891390واحد متعارفعنوان شاخصرديف

02درصدنسبت اعضاي هيئت علمي كه از فرصت مطالعاتي استفاده نموده اند به كل اعضاي هيئت علمي1

7065,4درصدنسبت اعتبار تخصيص يافته به پژوهشهاي كاربردي از كل اعتبارات پژوهشي2

7175درصدنسبت مقاله به پژوهشگر3

6886تعدادتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت انديكس شده داخلي4

21تعدادتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت انديكس نشده داخلي5

3450تعدادتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت انديكس شده خارجي6

10تعدادتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت انديكس نشده خارجي7

4710درصدنسبت پژوهشگران شركت كننده در كنگره هاي خارج از كشور و بين المللي با مقاله به پژوهشگر8

6236,5درصدنسبت پژوهشگران شركت كننده در كنگره هاي داخل كشور با مقاله به پژوهشگر9

5561درصدنسبت طرح هاي پژوهشي كه دانشجويان در آن مشاركت دارند به كل طرحهاي پژوهشي10

2613,4درصدنسبت دانشجوياني كه در طرح هاي پژوهشي شركت دارند به كل دانشجويان11

0,0040,003درصدنسبت اعتبار پژوهشي به كل اعتبار دانشگاه12

7180درصدنسبت طرح هاي تحقيقاتي منطبق بر اولويت هاي دانشگاه به كل طرحها13

1735درصدنسبت اعتبارات جذب شده از خارج دانشگاه براي پژوهش به كل بودجه پژوهشي دانشگاه14

9592درصدنسبت طرح به پژوهشگرتطبيق يافته15

جدول 5-6- شاخصهاي پژوهش در سالهاي 1389-90
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جدول 6-1- تعداد تشكل ها و كانون هاي دانشجويي و دانشجويان عضو 
ازسال 1387 تا 1390

جدول 6-2- تعداد نشريه هاي دانشگاه ازسال 1387 تا 1390

توالي زماني صاحب امتيازموضوععنوان نشريه
13انتشار

87

13
88

13
89

13
90

                 *گاهنامه مجيد درزىسياسى فرهنگىنگاه سوم

   *گاهنامهسيد نورالدين فرجىفرهنگى اجتماعىقاصدك

   *گاهنامهمينا مرادىسياسى فرهنگىبسوى فردا

****گاهنامهمسعود نوروزىفرهنگى علمى سياسىزرخشان

  **فصلنامهمرتضى احد پورعلمى ورزشىاكسيژن

 ***فصلنامهرضا جعفر قلىفرهنگى سياسى اجتماعىتلنگر

نام كانون 
يا تشكل 
دانشجويي

حوزه فعاليت 
سياسي-فرهنگي

سال 
نام نشريهتاسيس

تعداد دانشجويان عضو

1387138813891390

650550600630شفاف1368فرهنگى.سياسى اجتماعىبسيج دانشجويى

30035000كوير1367سياسى اجتماعىانجمن اسالمى

13700250250260350قرآنىكانون قرآن

30030000اكسيژن1380ورزشى علمىكانون ورزش

13800807510075مهدويت و انتظاركانون مهدويت

13800707010055ايثار و شهادتكانون دفاع مقدس

138800300300500ادبىكانون شعر و ادب

138800220200220اردوى فرهنگىكانون ايرانگردى

138800506040هنرىكانون خاك سرخ

1387050707570زنانمطالعات زنان

0120150110طلوع ماندگار1388نمايشىكانون تئاتر

13750350350300350مذهبىهيئت فاطميون

ادامه در صفحه بعد
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   *گاهنامهرضا رضايىسياسى فرهنگىدريچه

   *گاهنامهسميه زارعفرهنگى و اجتماعىسهند

   *گاهنامهپويان پيروىعلمىكنكاش

   *گاهنامهايوب اصالنىسياسى اجتماعىپژواك

*** گاهنامهسمانه حاجى نزادفرهنگى و اجتماعىسه نقطه

**  گاهنامهشهال فخر عزيزىطنزسيب خنده

بسيج دانشجويى دانشكده علمىعصر نوين
**  ترم نامهپرستارى ابهر

*   گاهنامهبهروز وحيدعلمى و فرهنگىپزشك فردا

*** گاهنامهزينب على حسينىفرهنگى و اجتماعى و سياسىآواى شفقت

*   دوهفته نامهبسيج دانشجويى دانشگاهفرهنگى اجتماعى سياسىشفاف

**  گاهنامهكانون تئاترفرهنگى اجتماعىطلوع ماندگار

جدول 6-3- تعداد فعاليت هاي برگزار شده دانشجويي
 ازسال 1387 تا 1390

1387138813891390عنوان فعاليت هاي برگزار شده 

مراسم ها

30323530مذهبى

5478اعياد مذهبى

6899علمى

54715دانشجويى

11131516سخنرانى و ...

مسابقات فرهنگي

3456قرانى

1115فرهنگى و هنرى

5679مناسبتى

اردوها

128109يكروزه داخل استانى

53410يكروزه و چندروزه استانهاى همجوار

4257زيارتى

5485فرهنگى و هنرى
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جدول 6-5- شركت در مسابقات مختلف ورزشي بر حسب استاني و كشوري
 از سال 1387 تا 1390

جدول 6-4- تعداد كالس هاي فوق برنامه ورزشي برگزار شده 
از سال 1387 تا 1390

تعدادنوع كالسسال

1387
8خانم ها: ايروبيك-بسكتبال-شنا-دو ميدانى- تنيس روى ميز- بدمينتون- دارت

8آقايان :فوتسال-واليبال-بدمينتون -تنيس روى ميز-شطرنج-تكواندو- كاراته -شنا

1388
8خانم ها:شنا-دو و ميدانى- بسكتبال-بدمينتون-تنيس روى ميز- ايروبيك-دارت-تكواندو

12آقايان :فوتسال-واليبال-بدمينتون -تنيس روى ميز-شطرنج-تكواندو- كاراته -شنا-كونگ فو-بسكتبال-كشتى- دو و ميدانى

1389
8خانم ها:شنا-دو و ميدانى- فوتسال-بدمينتون-- ايروبيك-دارت-كاراته-شطرنج

11آقايان :فوتسال-واليبال-بدمينتون -تنيس روى ميز-شطرنج-تكواندو- كاراته -شنا-كونگ فو--كشتى- دو و ميدانى

1390
10خانم ها:شنا-دو و ميدانى- فوتسال-بدمينتون-- ايروبيك-دارت-كاراته-شطرنج-تنيس روى ميز-تيرو كمان-تيراندازى

12آقايان :فوتسال-واليبال-بدمينتون -تنيس روى ميز-شطرنج-تكواندو- كاراته --كونگ فو-كشتى- دو و ميدانى-تيراندازى-تيرو كمان

1387138813891390جنسرشته ورزشيرديف

بدمينتون۱
4444آقا

4004خانم

پينگ پنگ۲
0404آقا

3000خانم

تير اندازي۳
3000آقا

0000خانم

دو وميداني٤
0070آقا

7407خانم

شطرنج٥
4000آقا

0055خانم
ادامه در صفحه بعد
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جدول 6-6- تعداد وام هاي تحصيلي پرداخت شده 
از سال 1386 تا 1390

شنا٦
5050آقا

1202خانم

طناب كشي۷
0000آقا

0000خانم

فوتسال۸
01300آقا

00130خانم

واليبال۹
00012آقا

9000خانم

كاراته۱۰
1000آقا

0004خانم

كشتي۱۱
4040آقا

0000خانم

دوچرخه سواري۱۲
0000آقا

0011خانم

سال
نيمسال دومنيمسال اول

متاهلمجردمتاهلمجرد

7114071346سال 1386

7103478333سال 1387

8493193045سال 1388

105854110951سال 1389

115757125758سال 1390
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سال 
نيمسال دومنيمسال اول

پرداخت  نقديپرداخت غير نقديپرداخت  نقدي    پرداخت غيرنقدي

431683800167841004257336003788100سال 1386

39418500050139004021914007541760سال 1387

60524666556156256673749985088121سال 1388

70925666449556259379863514580935سال 1389

981640419259875000سال 1390

جدول 6-8- تعداد دانشجويان تحت پوشش بيمه ي خدمات درماني
 از سال 1386 تا 1390

جدول 6-7- مبلغ پرداخت هاي هزينه هاي خوابگاه هاي دانشجويي 
از سال 1386 تا 1390

مبلغ (ريال)جمعمجردمتاهلسال

سال 1386
2315417746728000نيمسال اول

19769530827500نيمسال دوم

سال 1387
1814816654780000نيمسال اول

11576828050000نيمسال دوم

سال 1388
139310644520000نيمسال اول

8586633165000نيمسال دوم

سال 1389
139811153280000نيمسال اول

8505832306000نيمسال دوم

سال 1390
2012714793624000نيمسال اول

5556040044000نيمسال دوم
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جدول 6-11- مقام آوران دانشگاه در مسابقات ورزشي از سال 1387 تا 1390

جدول 6-10- تعداد دانشجويان استفاده كننده از غذاخوري دانشكده ها و 
خوابگاه ها از سال 1387 تا 1390

جدول 6-9- مساحت خوابگاه ها از سال 1387 تا 1390

خوابگاه
1387138813891390

مساحت كلزير بناي مفيدمساحت كلزير بناي مفيدمساحت كلزير بناي مفيدمساحت كلزير بناي مفيد

1183024830118302483013030260301303026030دختران
28183090281830904668484846684848پسران

شامناهارصبحانه سال

1386021798999756

13870226737105912

13880231591123720

13890235127131753

13900240788141530

تعدادسال

13877

13881

13894

13904



74

 

 

جدول 6-13 - فعاليت هاي اداره مشاوره دانشجويي از سال 1386 تا 1390

جدول 6-12- مساحت نمازخانه خوابگاه هاي دانشجويي
 از سال 1386 تا 1390

نوع واحد
13861387138813891390

زير بنا (متر مربع)زير بنا (متر مربع)زير بنا (متر مربع)زير بنا (متر مربع)زير بنا  (متر مربع)

102102114114114نمازخانه خواهران

7676100100100نمازخانه برادران

رديف
اهم فعاليت هاي اداره مشاوره 

دانشجويي
13861387138813891390

1GHQ 430423370436490انجام تست

5139495659پيگيري جهت دانشجويان داراي افت تحصيلي2

1125454655تهيه و توزيع بروشور3

891039891120تهيه و معرفي كتب و لوح فشرده آموزشي4

4438535941خدمات مددكاري به دانشجويان5

3844395052خدمات مشاوره اي به همكاران6

102155119149154خدمات مشاوره اي به دانشجويان7

913151222كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي زندگي8

5325526655مشاوره تلفني9

7112510نشست آموزشي10

1529433840ارتباط با اولياء11

026119مشاوره مكاتبه اي12

2336303928جلسات اداري13
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نمودار 6-1-توزيع فراوانى  دانشجويان عضو در تشكل ها و كانون هاى دانشجويى        
در سال 1390
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نمودار 6-3-توزيع فراوانى مقام آوران دانشگاه در مسابقات ورزشي
 از سال 1387 تا 1390

نمودار6-2- توزيع فراوانى كالس هاي فوق برنامه ورزشي برگزار شده به تفكيك 
جنسيت از سال 1387 تا 1390
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جدول 7-2-توزيع فراوانى پايگاه هاى جاده اى براساس محورهاى مواصالتى 
استان در سال هاى 1389 و 1390

جدول 7-1- تعداد پايگاه اورژانس جاده اى و شهرى استان زنجان 
در سالهاي 1389و 1390

جدول 7-3- توزيع فراوانى استقرار اورژانس در سالهاي 1390و1389

تعداد پايگاه ثابت جاده اىتعداد پايگاه ثابت شهرى

مقرر تا انتهاى 1389تا انتهاى 1390
مقررتا انتهاى 1389تا انتهاى 1390(پايان برنامه چهارم)

 (پايان برنامه چهارم)

111012262626

تعداد (1389)تعداد (1390)مكان

10050نماز جمعه

تعداد پايگاه      نام محوررديف
(سال 1390)

تعداد پايگاه          
(سال 1389)

33محور زنجان - ميانه (جاده قديم)1

44محور زنجان - قزوين (اتوبان)2

33محور زنجان - ميانه (اتوبان)3

33محور زنجان - قزوين (جاده قديم)4

22جاده دندى5

22جاده بيجار6

22جاده طارم7

77جاده خدابنده8

2626جمع9
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جدول 7-4- توزيع فراوانى پايگاه هاى اورژانس به تفكيك نوع مركز
 در سال هاى 1390 و 1389

 

جدول 7-5- توزيع فراوانى ماموريت هاى انجام شده در طرح امداد نوروزى 
سالهاي 1390و1389 

سال 1389سال 1390نوع مركز

00اورژانس هوايى

77مركز اورژانس 

1110پايگاه ثابت شهرى

2626پايگاه ثابت جاده اى

00پايگاه امداد ريلى

66مركز پيام

11مركز ارتباطات و فرماندهى عمليات

نوع ماموريت
نتايج ماموريت

جمع كل  
1390

جمع كل  
1389 انتقال به 

بيمارستان
لغو ماموريتدرمان درمحل

116427147397تصادفى

38885199672769غير تصادفى

504892268191166جمع
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جدول 7-6- توزيع فراوانى تعداد حادثه اورژانس استان زنجان
 در سالهاي1390و 1389

 

جدول 7-7- شاخص ميانگين زمان رسيدن به محل حادثه در ماموريت هاى   
شهرى در سالهاي1390و 1389

تعداد حادثه       ماه
 (سال 1390)

      تعداد حادثه                
(سال 1389 )

18701737فروردين

17871649ارديبهشت

19701821خرداد

20111978تير

20441916مرداد

21061869شهريور

20931966مهر

18071927آبان

18451887آذر

17161524دى

17571487بهمن

19351504اسفند

ماه
ميانگين زمان 

فعلى 
(سال 1390)

ميانگين زمان 
فعلى

 (سال 1389)
نرم كشورى

558فروردين

558ارديبهشت

668خرداد

658تير

668مرداد
ادامه در صفحه بعد
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جدول 7-8- شاخص ميانگين زمان رسيدن به محل حادثه در ماموريت هاى جاده اى 
در سالهاي1390و 1389

668شهريور

658مهر

668آبان

558آذر

658دى

668بهمن

668اسفند

ميانگين زمان ماه
فعلى (سال 1390)

ميانگين زمان 
نرم كشورىفعلى (سال 1389)

7815فروردين

10815ارديبهشت

101015خرداد

101115تير

91115مرداد

9915شهريور

8715مهر

8915آبان

7915آذر

111015دى

12815بهمن

9715اسفند

9915ميانگين
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جدول 7-9- فهرست پايگاه هاي شهري مركز مديريت حوادث و فوريت هاي 
پزشكي استان (اورژانس 115 ) سال 1390

آدرسنام پايگاهشهرستانرديف

1

زنجان

زنجان- خيابان خيام روبروي راه آهنمركز(شماره 1 شهري)

زنجان – ميدان هنرستان خيابان فاتح- جنب درمانگاهفاتح (شماره 2 شهري)2

زنجان- خيابان والفجر جنب فرهنگسراي امام خميني(ره)قائم (شماره 3 شهري)3

زنجان- ميدان روزبه جنب پارك شهيد رجاييروزبه (شماره 4 شهري)4

زنجان-داخل بيمارستان ولى عصر- ضلع شمالشرقىولى عصر (شماره5  شهري)5

ابهر- داخل بيمارستان امدادي ابهرابهر( شهري)ابهر6

خدابنده- جنب بيمارستان اميرالمومنينخدابنده(شهري)خدابنده7

كيلومتر 35 جاده زنجان- بيجار-شهرستان زرين آبادايجرود(شهري)ايجرود8

كيلومتر 80 جاده زنجان - قزوينخرم دره(شهري)خرم دره9

كيلومتر85 جاده زنجان - ماهنشانماهنشان(شهري)ماهنشان10

كيلومتر 90 جاده زنجان - طارمآب بر(شهري)طارم11
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جدول 7-10- فهرست پايگاه هاي جاده اي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي 
پزشكي استان (اورژانس 115 ) سال 1390

ادامه در صفحه بعد

آدرسنام پايگاهشهرستانرديف

1

زنجان

عوارضي اتوبان زنجان- ميانهسهند              

كيلومتر33 اتوبان زنجان- ميانه- الين جنوبياسفناج           2

كيلومتر 23 اتوبان زنجان- قزوين- الين جنوبيمرواريد         3

كيلومتر35 جاده قديم زنجان- ميانه- ضلع جنوبيدره ليك        4

كيلومتر15 جاده قديم زنجان- ميانه- ضلع جنوبيچير               5

عوارضي اتوبان زنجان - قزوينصبا                6

كيلومتر 60 اتوبان زنجان- ميانه- الين جنوبيايده لو          7

كيلومتر 75 جاده قديم زنجان - ميانه- ضلع جنوبيسلطان آباد    8

كيلومتر 40 جاده زنجان - دندي- ضلع جنوبيچايرلو           9

10

ابهر

سلطانيه – جنب مركز بهداشتسلطانيه          

صائين قلعه- جنب مركز بهداشتصائين قلعه     11

كيلومتر 73 جاده قديم زنجان- قزوينهيدج            12

كيلومتر 55 اتوبان زنجان- قزوين- الين شمالىچرگر            13

كيلومتر 35 جاده قديم زنجان - قزوين- ضلع شماليقره بالغ        14

كيلومتر 105 جاده قديم زنجان- قزوين- ضلع جنوبيقروه              15

16

خدابنده

كيلومتر 35 جاده خدابنده- همدانگرماب          

كيلومتر 50 جاده خدابنده – همدان-جنب درمانگاهزرين رود      17

كيلومتر 62 جاده زنجان - خدابنده- ضلع شماليدهجالل        18

كيلومتر 22 جاده خدابنده - ابهر- ضلع جنوبيدو تپه            19

كيلومتر 85 جاده زنجان – خدابنده- جنب درمانگاهسجاس          20

21
ايجرود

كيلومتر 70 جاده زنجان- بيجار- ضلع غربيحلب           

كيلومتر 22 جاده زنجان - بيجار- ضلع شرقيپاپايي          22
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جدول 7-12 - توزيع فراوانى تخت هاى فعال بخش زنان و زايمان بيمارستان هاى 
تحت پوشش دانشگاه در سال 1390

جدول 7-11 - شاخص هاى سالمت و آموزش پزشكى معاونت درمان 
در سال 1390 و 1389

تعداد تخت فعال شهرستانبيمارستان
زنان و زايمان

64زنجان آيت ا.. موسوى 

0زنجانشهيد بهشتى

0زنجانوليعصر (عج)

11ابهرامدادى

عملكرد سال واحدسنجشرديف
1390

عملكرد سال 
1389

0/680/56به ده هزار نفر جمعيتنسبت تخت روانى به جمعيت1

0/210/15به ده هزار نفر جمعيتنسبت تخت سوختگى به جمعيت2

1/060/98به ده هزار نفر جمعيتنسبت تخت ويژه به جمعيت3

0/180/15به ده هزار نفر جمعيتنسبت تخت ويژه NICU به جمعيت4

1110باب تعداد پايگاه اورژانس شهرى5

2626باب تعداد پايگاه اورژانس جاده اى6

كيلومتر 75 اتوبان زنجان – قزوين- الين شماليغزال           خرم دره23

كيلومتر 85 جاده زنجان – دندي- ضلع شماليدندي          ماهنشان24

كيلومتر 25 جاده آببر - منجيلگيلوان         طارم25

كيلومتر 45 جاده زنجان - طارمبادامستان      26

ادامه در صفحه بعد
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جدول 7-13 - توزيع فراوانى تخت هاى ويژه بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه 
در سال 1390

 

جدول 7-14 - مقايسه تخت هاى ويژه بيمارستان ها در سال 1390 و 1389

23خدابندهاميرالمومنين (ع)

8خرمدرهبوعلى سينا

3ماهنشانرازى

3طارمشهدا

112جمع

نام بيمارستان
جمع تخت فعال

كل ICUBICUNICUOpen heart icuPICUCCU

15861759-13آيت ا.. موسوى 

-------شهيد بهشتى

719----12وليعصر (عج)

714--3-4امدادى

4-----4اميرالمومنين (ع)

36----3بوعلى سينا

-------رازى

24----2شهدا

سال
جمع تخت فعال

كل ICUBICUNICUOpen heart icuPICUCCU

139038-188636106

138936-15883198
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جدول 7-15-توزيع فراوانى فعاليت بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه 
در سال 1390

 

جدول 7-16 - توزيع فراوانى بيماران بسترى در بيمارستان هاى تخت پوشش 
دانشگاه در سال 1390

ف
ردي

ان
ست
مار

 بي
ام
ن

ال
فع

ت 
تخ

ط 
وس

مت

ى 
غال
اش

وز 
ت ر

تخ

ت
تخ

ل 
شغا

د ا
رص

د

ى 
تر
س
ى ب

زها
رو

ط 
وس

مت

ت 
تخ

ل 
شغا

ه  ا
رخ

 چ
ان
يز
م

النه
سا

ان
دگ
 ش
ت
فو

ت 
سب

ن
ر)
 نف
زار

ر ه
 (د

ان
يم
 زا
 به
ين

زار
 س
صد

در

يى
رپا

 س
حى

جرا
ل 
ما
اع

ى
تر
س
ى ب

اح
جر

ل 
ما
اع

آيت ا.. 1
39810975375/633/4280/6610/8241/87317284موسوى 

2768220481/754/6664/0336/85016184304وليعصر (عج)2

671914078/2714/6819/460/77000شهيد بهشتى3

1083159880/412/68109/6011/7836/242615791امدادى4

611678775/402/8397/3111/6225/301622037بوعلى سينا5

962485770/942/34110/45527/7502871اميرالمومنين (ع)6

14225644/152/1176/430/9333/976252رازى7

20229931/492/0556/20037/840165شهدا8

نام بيمارستانرديف
تعداد موارد بيماران بسترى

جمع مراجعه مستقيمانتقالى از بيمارستان

711781017881وليعصر (عج)1

3293213432463آيت ا... موسوى2

812511259شهيد بهشتى3

461175911805امدادى4

3258825914بوعلى سينا5

21026810270اميرالمومنين (ع)6

010701070رازى7

2808810شهدا8

4908098281472جمع كل
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جدول 7-17 -مقايسه تعداد تخت فعال بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه
 در سال 1390

جدول 7-18- مقايسه تعداد تخت فعال بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه در 
سال 1390

 

 

جدول 7-19- مقايسه درصد اشغال تخت بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه در 
سال 1390

جدول 7-20- توزيع فراوانى متوسط روز بسترى بيمارستان هاى تحت پوشش 
دانشگاه در سال 1390

استاندارد منطقه تحت نسبت تخت بيمارستانى به جمعيت (هزار نفر)سال
پوشش

13901/0731/8

1390سال

1790تخت فعال و هزينه بر

1072تعداد تخت فعال

استاندارد ملى اشغال تختدرصد اشغال تختسال

139076/270

نرم كشورىمتوسط روز بسترى سال

13903/54-
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جدول 7-22- مقايسه درصد سزارين به كل زايمان ها در بيمارستان هاى تحت 
پوشش دانشگاه از سال 1388تا 1390

 

جدول 7-21- ميزان چرخه اشغال تخت در بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه 
در سال 1390

 

جدول 7-23 - توزيع فراوانى تخت هاى فعال بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه 
در سال 1390

ادامه در صفحه بعد

استاندارد جهانى (WHO)138813891390سال

درصد سزارين به كل 
10 الى 15 درصد33/7233/9335/27زايمان ها

ميزان چرخه اشغال تختسال

139078/48

ت 
تخ

ن 
نوا
ع

ال
 فع

اى
ه

صر 
ليع
و

ج) 
(ع

له 
ت ا

آي
وى

وس
م

ى 
شت

 به
كتر

د

دى
مدا

ا

ينا
 س
لى
وع
ب

ن 
مني
مو
رال
امي

ع)
)

زى
را

هدا
ش

كل
ع 
جم

CCU717-73--236

ENT15--3---18

ICU813-434-234 جنرال

ICU4--------4 داخلى

ICU-8------8قلب باز

NICU-15-3----18

PICU-6------6

POST CCU2636-5----67 و قلب
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POST-20------20 انژيوگرافى

70--15106-435ارتوپدى

36--224-28-ارولوژى

159103366-26-اطفال

32-------32انكولوژى

42--9413-16-نوزادان

4-------4پيوند چشم (قرنيه و ..)

1182333112-64-جراحى زنان و زايمان

8794385-846جراحى عمومى

29----2-27-جراحى مغز و اعصاب

35--4-7--24چشم

147234780-214داخلى

41---45--32داخلى اعصاب

72---6822--روانپزشكى

1---1----ساير

21------21-سوختگى

38---42--32عفونى

2------2-فوق تخصصى - جراحى اطفال

3------3-فوق تخصصى -اطفال كليه 

3------3-فوق تخصصى -اطفال گوارش

3------3-فوق تخصصى -اطفال نورولوژى

5------5-فوق تخصصى -اطفال عفونى

8------8-فوق تخصصى -اطفال هماتولوژى

1-------1فوق تخصصى -جراحى ترميمى

8------8-فوق تخصصى -جراحى توراكس

1-------1فوق تخصصى -جراحى فك و صورت
ادامه در صفحه بعد
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جدول 7-24- تعداد مراجعين درمانگاههاى تخصصى در سال 1390

8-------8فوق تخصصى -داخلى روماتولوژى

13-------13فوق تخصصى -داخلى ريه

13-------13فوق تخصصى -داخلى غدد

12-------12فوق تخصصى -داخلى كبد و گوارش

17------143فوق تخصصى -داخلى كليه

27941768115639614201072جمع تختها

مراجعين روز كاركردتعداد متخصصعنوان
سرپايى

16165826040داخلى

19160224136زنان و زايمان

639810841چشم پزشكى

965114097گوش، حلق و بينى

1183222474ارتوپدى

76429689پوست و آميزشى

76688916روانپزشكى

126939328قلب و عروق

1411177836جراحى عمومى

86936614جراحى كليه و مجارى ادرارى

33024544جراحى مغز و اعصاب

12561924دندانپزشكى

247266جراحى ترميمى و سوختگى

ادامه در صفحه بعد
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148102جراحى فك و صورت

19160521451اطفال

22732696اطفال-خون

157474اطفال-آسم

119133اطفال-قلب

136492اطفال-جراحى

11772108اطفال-عفونى

141357اطفال-كليه

199974اطفال-گوارش

11282811اطفال-مغز و اعصاب

75273218عفونى

145772روماتولوژى

34095032كليه و مجارى ادرارى

73764256داخلى مغز و اعصاب

32093853غدد

1106220طب فيزيكى و توانبخشى

2921126ريه

21242090خون و انكولوژى

289762گوارش

1823ژنتيك

22859كلينيك بيهوشى

123دهان و دندان

148977راديوتراپى

122فوق جراحى قلب و عروق

17814053200696جمع كل درمانگاهها
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جدول 7-25- تعداد مراجعين درمانگاههاى تخصصى در سال 1389

مراجعين روز كاركردتعداد متخصصعنوان
سرپايى

17163327137داخلى

15145722225زنان و زايمان

53538659چشم پزشكى

856210020گوش، حلق و بينى

1074020750ارتوپدى

875612164پوست و آميزشى

884211748روانپزشكى

136597172قلب و عروق

14128610837جراحى عمومى

64864937جراحى كليه و مجارى ادرارى

32603038جراحى مغز و اعصاب

12361952دندانپزشكى

155381جراحى ترميمى و سوختگى

12881جراحى فك و صورت

19185226341اطفال

12371897اطفال-خون

184641اطفال-آسم

130444اطفال-قلب

137603اطفال-جراحى

11362416اطفال-عفونى

162769اطفال-كليه

179589اطفال-گوارش

ادامه در صفحه بعد
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جدول 7-26- مقايسه مراجعين سرپايى به پزشك عمومى و متخصص در 
بيمارستان ها در سال هاى 1390 و 1389

تعداد پزشك سال
عمومى

مراجعين به 
پزشك عمومى

تعداد پزشك 
متخصص

مراجعين به 
پزشك متخصص

139068514099178200696

138965502864167200881

116373اطفال-مغز و اعصاب

65302869عفونى

2631089روماتولوژى

34064683كليه و مجارى ادرارى

76718706داخلى مغز و اعصاب

32203911غدد

1119316طب فيزيكى و توانبخشى

2951061ريه

21342327خون و انكولوژى

154441گوارش

1480راديوتراپى

137153فوق جراحى قلب و عروق

1671فوق تخصصى داخلى قلب

16714225200881جمع كل درمانگاهها
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جدول 7-27- مقايسه مراجعين سرپايى به پيراپزشك در بيمارستان ها
 در سال هاى 1390 و 1389

جدول 7-28- تعداد پيراپزشك در بيمارستان ها در سال 1390

مراجعين به پيراپزشكتعداد پيراپزشكسال 

139010464335

13899954444

 

ج)
ر(ع

عص
ولي

وى
وس

. م
 ا..
ت
آي

تى
هش

ر ب
دكت

دى
مدا

ا

ينا
 س
لى
وع
ب

ع)
ن(

مني
مو
رال
امي

زى
را

هدا
ش

ال
 س
در

ل 
ع ك

جم

0300119179985مامايى

000000000بهداشتكار دهان و دندان

200110004شنوايى سنجى

200000002بينايى سنجى

011000002گفتار درمانى

430000007فيزيوتراپى

002000002كاردرمانى

002000002روانكاوى

834512101799104جمع كل درمانگاه  ها
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جدول 7-29- تعداد مراجعين به پيراپزشك بيمارستانها در سال 1390

يى 
اما
م

ان
دند

 و 
ان
ده

ار 
تك
اش
هد

ب

جى
سن

ى 
واي
شن

جى
سن

ى 
ناي
بي

نى
رما

ر د
فتا
گ

پى
ترا

زيو
في

نى
رما

رد
كا

وى
كا
وان
ر

 ها
گاه 

مان
در

ل 
ع ك

جم

رى
ست

و ب
ى 
پاي
سر

ع 
جم

ج)
ر(ع

عص
۰040872222053280011637سرپايىولي

17
22

9

003638005149005592بسترى

 ...
ت ا

آي
وى

وس
886700083267610016460سرپايىم

27
09

9

592500016045540010639بسترى

تى
هش

ر ب
000043200289721سرپايىدكت

28
34

00000071713962113بسترى

دى
مدا

32660124000003390سرپايىا

57
41

15340817000002351بسترى

سينا
ى 

وعل
ب

14830106000001589سرپايى

22
23

6340000000634بسترى

(ع)
ين

ومن
رالم

281700000002817سرپايىامي

64
42

362500000003625بسترى

زى
145900000001459سرپايىرا

14
59

000000000بسترى

هدا
130800000001308سرپايىش

13
08

000000000بسترى

در 
ل 

ع ك
جم

ال
19200043172222126412089028939381سرپايىس

64
33

5

1171801180801609703717139624954بسترى
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جدول 7-30- تعداد پيراپزشك در بيمارستانها در سال 1389

 

جدول 7-31- تعداد مراجعين به پيراپزشك بيمارستانها در سال 1389

 

ج)
ر(ع

عص
ولي

وى
وس

. م
 ا..
ت
آي

تى
هش

ر ب
دكت

دى
مدا

ا

ينا
 س
لى
وع
ب

ع)
ن(

مني
مو
رال
امي

زى
را

اى
هد

ش

ال
 س
در

ل 
ع ك

جم

0300118179983مامايى

000000000بهداشتكار دهان و دندان

200100002شنوايى سنجى

200000003بينايى سنجى

011000002گفتار درمانى

430000007فيزيوتراپى

001000001كاردرمانى

001000001روانكاوى

8343128179999جمع كل درمانگاه  ها

يى
اما
م

ان
دند

 و 
ان
ده

ار 
تك
اش
هد

ب

جى
سن

ى 
واي
شن

جى
سن

ى 
ناي
بي

نى
رما

ر د
فتا
گ

پى
ترا

زيو
في

نى
رما

رد
كا

وى
كا
وان
ر

 ها
گاه 

مان
در

ل 
ع ك

جم

رى
ست

و ب
ى 
پاي
سر

ع 
جم

ج)
ر(ع

عص
۰060562317054580013831سرپايىولي

19
67

2

002914405506005841بسترى

 ...
ت ا

آي
وى

وس
45040003194171008994سرپايىم

18
81

6

5365000174440009822بسترى

تى
هش

ر ب
000020100308509سرپايىدكت

13
49

00000035805840بسترى

ادامه در صفحه بعد
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جدول 7-32- مراجعين به اورژانس در سال 1390

 

دى
مدا

3242004300003285سرپايىا
48

36

155100000001551بسترى

سينا
ى 

وعل
ب

95503900000994سرپايى

14
80

4860000000486بسترى

(ع)
ين

ومن
رالم

258700000002587سرپايىامي

61
77

359000000003590بسترى

زى
108600000001086سرپايىرا

10
86

00000000بسترى

هدا
102800000001028سرپايىش

10
28

00000000بسترى

در 
ل 

ع ك
جم

ال
134020609523605209629030832314سرپايىس

54
44

4

109920291441799463580522130بسترى

ان
ست
مار

 بي
ام
ن

ك 
زش

ه پ
ن ب

جعي
مرا

س
ژان
ور
ا

ت
يقا
زر
ت

ان
سم

پان

فى
گرا

يو
رد
وكا

تر
الك

ظر
ت ن

تح

يى
رپا

 س
ال
عم
ا

ش
بخ

به 
ل 
تقا
ان

س
ژان
ور
ه ا
ل ب

تقا
ان

ده
 ش
ت
فو

11
5 
 از
ش

ير
پذ

59314382994705139201756102268298952081945وليعصر(عج)

96414218931210801663195484833166198780359083آيت ا... موسوى

7893380697023042007064504337دكتر بهشتى

82364727919550245391195610191275813891710امدادى

5224965803643794294358567196219243973بوعلى سينا

915421493184678748112078254024040100661اميرالمومنين(ع)

14166220004007691407370202151035رازى

391175605188925421957531593810شهدا

5140995068523876777615450672873233203910452714754جمع كل سال
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جدول 7-33- مراجعين به اورژانس در سال 1389

 

نمودار 7-1- مقايسه «ضريب اشغال تخت» در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشكي زنجان در سالهاي 86-90

ان
ست
مار

 بي
ام
ن

ك 
زش

ه پ
ن ب

جعي
مرا

س
ژان
ور
ا

ت
يقا
زر
ت

ان
سم

پان

فى
گرا

يو
رد
وكا

تر
الك

ظر
ت ن

تح

يى
رپا

 س
ال
عم
ا

ش
بخ

به 
ل 
تقا
ان

س
ژان
ور
ه ا
ل ب

تقا
ان

ده
 ش
ت
فو

11
5 
 از
ش

ير
پذ

56151388524549158603088912177361261471613وليعصر(عج)

8885914905118841533475494536185768074529036آيت ا... موسوى

8471390109120972213027004278دكتر بهشتى

809027213588502372012165935430023801815امدادى ابهر

5453861697680089925145549238211847691بوعلى سينا

95377137600316349111052813332362090600اميرالمومنين(ع)

1121215104369670123545910241342رازى ماهنشان

3111263080782164426712650430388شهداى طام

5028644934823639873228445942537834934835547114083جمع كل سال
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نمودار 7-3- مقايسه «متوسط روزهاى بسترى»  بيمارستان هاي تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سالهاي86-90

نمودار 7-2- مقايسه «نسبت پذيرش بيمار به هر تخت» در بيمارستانهاي تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سالهاي 86-90



100

نمودار 7-5- مقايسه «درصد سزارين به كل زايمانها»  دربيمارستانهاى تحت 
پوشش دانشگاه در سالهاى 86-90

نمودار 7-4- مقايسه «نسبت فوت شدگان در هزار نفر» بيمارستانهاي تحت پوشش 
دانشگاه در سالهاي 86-90
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جدول8-2 توزيع فراوانى صدور و اصالح پروانه هاى واحد هاى توليدى آرايشى و 
بهداشتى در سال1389-1390

جدول 8-1- توزيع فراوانى صدور پروانه ى مسئول فنى واحد هاى توليدى مواد 
خوردنى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى در سال1389-1390

13901389نوع واحد

4128واحد هاى مواد خوردنى و آشاميدنى

38واحد هاى آرايشى و بهداشتى

4436جمع

 

جدول8-3 توزيع فراوانى صدور و اصالح پروانه هاى واحد هاى توليدى مواد 
خوردنى و آشاميدنى در سال1389-1390

13901389نوع پروانه

پروانه بهره بردارى
43صدور

--اصالح

پروانه ساخت
-1صدور

--اصالح

53جمع كل

13901389نوع پروانه

پروانه بهره بردارى
2310صدور

--اصالح

ساخت
-5صدور

--اصالح

كد بهداشتى
-3صدور

--اصالح

3110جمع كل
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جدول8-4 تعداد شكايات رسيدگى شده از مراكز مختلف در سال1390

14دانشگاه ها و اداره كل

62ارسال به دانشگاه ها

2مركز بهداشت

مردمى
3تلفنى

90حضورى

171جمع كل

 

جدول 8-5 تعداد كل بازرسى ها در سال 1389-1390

موارد بازرسى
۱۳۹۰۱۳۸۹

 تعداد واحد هاتعداد كل بازرسىتعداد واحد هاتعداد كل بازرسى

456113637103واحد هاى توليد خوراكى و بسته بندى

10845115شناسه نظارت

8895425واحد هاى توليدى آرايشى بهداشتى

2425سردخانه و انبار
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جدول 8-6 آمار فعاليت بر اداره ى نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و 
داروى دانشگاه – سال1390

سه ماهه فعاليت انجام گرفتهرديف
اول

سه ماهه 
دوم

سه ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم

60463228بازديد از داروخانه خصوصى/دولتى/خيريه1

2242انجام كارشناسى فنى داروخانه2

3984صدور اخطار كتبى به داروخانه به دليل عدم رعايت ضوابط3

35515006800025880009688400برآورد مبلغ ريالى دارو هاى غير مجاز و قاچاق مكشوفه به ريال4

531-معرفى داروخانه هاى متخلف به كميسيون ماده ى 11 تعزيرات حكومتى5

3783تكميل پرونده و صدور پروانه ى تاسيس داروخانه6

812175تكميل پرونده و صدور پروانه ى مسئول فنى داروخانه7

-355امتيازبندى و تكميل فرم متقاضيان تاسيس داروخانه8

145908065تحويل كاال برگ شير خشك يارانه اى9

---1كارشناسى هاى انجام شده در خصوص ترخيص با ارسال دارو از طريق اداره پست10

-2-1بازرسى از عطارى هاى استان11

----بازرسى از باشگا ههاى ورزشى (بدن سازى و...)12

 

جدول 8-7-آمار عملكرد واحد توزيع داروهاى مخدر معاونت غذا و داروى دانشگاه 
علوم پزشكى سال 1390

سه ماهه فعاليت انجام گرفتهرديف
اول

سه ماهه 
دوم

سه ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم

200226228218تعداد مراجعين داروى مخدر1

310324336330تعداد حواله اى صادر شده از سوى معاونت2

44400000450447000454447340446657340ميزان ريالى داروهاى مخدر فروخته شده3
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جدول8-8- شاخص هاى تجويز دارو توسط پزشكان استان طى 3 ماهه آخر
 سال 1390

تعداد كل نسخ صادر شده در 
استان زنجان

تعداد كل اقالم داروى تجويز 
شده در نسخه ها

متوسط اقالم تجويز شده در 
هر نسخه

2/88 قلم13قلم364233

 

جدول8-9- شاخص هاى مهم تجويز دارو در سه ماهه ى آخر سال 1390 در 
مقايسه با سه ماهه آخر سال1389

13901389شرح شاخصرديف

2/99 قلم2/8 قلمميانگين تعداد اقالم دارو در نسخ1

13قلم13قلمبيشترين تعداد اقالم تجويز شده2

--درصد نسخ تك قلمى3

13درصد11 درصددرصدنسخ بيش از 4 قلم4

40/045 ريال34/737 ريالميانگين مبلغ نسخ(ريال)5

41درصد20/9درصددرصد نسخ حاوى داروى تزريقى6

--درصد نسخ حاوى انفوزيون وريدى7

23 درصد22درصددرصد نسخ حاوى ضد التهاب استروئيدى8

--درصد نسخ حاوى ضد التهاب غير استروئيدى9

4248درصد نسخ حاوى دارو ه هاى ضد ميكروبى10
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جدول 8-10- ده داروي اول داراى بيشترين درصد تجويز در استان  در سال1389

جدول 8-11- ده داروي اول داراى بيشترين درصد تجويز در استان  در سال1390

نام دارورديف
درصد تجويز 
نسبت به كل 

نسخ

1DEXAMETHASONE PHOSPHATE DISODIUM ۸MG/۲ML AMP٤٫۰۸ ٪

2CEFIXIME ٤۰۰MG TAB۱٫۷۷ ٪

3ACETAMINOPHEN CODEINE (۲۰+۳۰۰) TAB۱٫٥٦ ٪

4ADULT COLD TAB۱٫٥٥ ٪

5DIPHENHYDRAMINE HCL ۱۲٫٥MG/٥ML ELIXIR ELIXIR۱٫٤٤ ٪

6OMEPRAZOLE ۲۰MG CAP۱٫۳۷ ٪

7AZITHROMYCIN DIHYDRATE ۲٥۰MG CAP۱٫۳٦ ٪

8ACETAMINOPHEN ۱۲۰MG/٥ML ٦۰ML SOL۱٫۳۳ ٪

9METOCLOPRAMIDE ۱۰MG/۲ML AMP۱٫۲٥ ٪

10VITAMIN D۳ (COLECALCIFEROL) ۳۰۰,۰۰۰U AMP۱٫۲٤ ٪

نام دارورديف
درصد تجويز 
نسبت به كل 

نسخ
1DEXAMETHASONE PHOSPHATE DISODIUM ۸MG/۲ML AMP٤٫۱٦ ٪

2ADULT COLD TAB۲٫۰٤ ٪

3CEFIXIME ٤۰۰MG TAB۱٫۸٥ ٪

4ACETAMINOPHEN CODEINE (۲۰+۳۰۰) TAB۱٫۸٤ ٪

5AZITHROMYCIN DIHYDRATE ۲٥۰MG CAP۱٫۸٤ ٪

6DIPHENHYDRAMINE HCL ۱۲٫٥MG/٥ML ELIXIR۱٫٥۹ ٪

7ACETAMINOPHEN ۱۲۰MG/٥ML ٦۰ML SOL۱٫٤۲ ٪

8AMOXICILLIN ٥۰۰MG CAP۱٫۳۲ ٪

9OMEPRAZOLE ۲۰MG CAP۱٫۲۳ ٪

10METOCLOPRAMIDE ۱۰MG/۲ML AMP۱٫۱۸ ٪
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جدول 8-12- اطالعات كلى نسخ پزشكان استان در سال  1389-1390

عملكرد 1389عملكرد 1390شاخصرديف

14569351182385تعداد كل نسخ مورد بررسى1

2/94 قلم2/88 قلمميانگين اقالم تجويزى2

36,325 ريال34,737 ريالميانگين قيمت يك نسخه (ريال)3

14 قلم13 قلمحداكثر اقالم دارويى تجويزى4

--------درصد نسخ داراى يك قلم دارو5

12 درصد11 درصددرصد نسخ داراى بيش از چهار قلم دارو6

--------درصد اقالم دارويى تزريقى7

44 درصد42 درصددرصد بيماران دريافت كننده آنتى بيوتيك8

22 درصد22 درصددرصد بيماران دريافت كننده داروى كورتيكواستروئيد9

41 درصد29 درصددرصد بيماران دريافت كننده داروهاى تزريقى10

 

جدول 8 – 13- ده داروى اول داراى بيشترين هزينه در استان در سال 1389 

مك

درصد از نام دارورديف
كل هزينه

۱ANTITHYMOCYTE IMMUNOBLOBULIN ۲٥۰MG/٥ML AMP۲۰٫۸۸ ٪

2IMATINIB ۱۰۰MG Capsule۲۰٫۲٥ ٪

3ETOPOSIDE ۱۰۰MG CAP٦٫۳۰ ٪

4OCTREOTIDE٥٫۹۱ ٪

5OXALIPLATIN ۱۰۰MG Injection۲٫۳۲ ٪

6OXALIPLATIN ٥۰MG Injection۱٫۷٦ ٪

7BETAFERON® ۸MIU VIAL۱٫۳٥ ٪

8CYPROTERONE COMPOUND TAB۱٫۲۰ ٪

9PACLITAXEL ۳۰MG/٥ML VIAL۱٫۱۳ ٪

10SOMATROPIN ٤U AMP۱٫۱۲ ٪
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جدول 8-15- پرسنل فنى در آزمايشگاه كنترل مواد غذايى و بهداشتى در سال 1390

كارشناس بخش 
آرايشى ، بهداشتى و 

بسته بندى 
كارشناس بخش 

شيمى 
كارشناس بخش 
ميكروبشناسى

كارشناس سم 
مجموع شناسى

252110

 

جدول 8-16-آزمايشگاههاى كنترل كيفيت  واحدهاى توليدى  داراى پروانه ساخت 
تحت نظارت دانشگاه در سال    1390

صنايع بهداشتى ، آرايشى و صنايع غذايى
صنايع پليمرىسلولزى

11391

 

جدول 8- 14-ده داروى اول داراى بيشترين هزينه در سال 1390 

درصد از نام دارورديف
كل هزينه

1ANTITHYMOCYTE IMMUNOBLOBULIN ۲٥۰MG/٥ML AMP۲۱٫٤٦ ٪

2IMATINIB ۱۰۰MG Capsule۱٤٫۸۰ ٪

3IMATINIB MESYLATE۱۲٫۸۱ ٪

4PROSTAGLANDIN E۰٫٥ ۱MG/ML (ALPROSTADIL) VIAL۷٫٤٥ ٪

5RITUXIMAB٤٫۱۰ ٪

6ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU ۱۰۰۰۰U Vial۳٫٥۰ ٪

7INTERFERON B ۱B ۸MIU VIAL۲٫۰۰ ٪

8FLUDARABINE PHOSPHATE ٥۰MG VIAL۱٫۰٥ ٪

9ERYTHROPOIETIN RECOMBINANT HU ٤۰۰۰ IU/VIAL۰٫۹۹ ٪

10ALBUMIN (HUMAN) ٥۰ ٪۲۰ML VIAL۰٫۹٥ ٪
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جدول 8-18-  توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى مشمول پروانه ساخت  در 
سال 1390

تعداد نمونه آزمايش 
تعداد نمونه غير قابل تعداد نمونه سالم شده 

عرضه 
تعداد نمونه غير قابل 

مصرف 

24341950---484

 

 

جدول8- 19 – توزيع فراوانى نتايج آزمايشات  نمونه هاى سطح عرضه  در سال 1390 

جدول 8- 20 – توزيع فراوانى نتايج آزمايشات كروماتوگرافى (رنگ سنجى)  در سال 1390 

تعداد نمونه آزمايش 
تعداد نمونه غير قابل تعداد نمونه سالم شده 

عرضه 
تعداد نمونه غير قابل 

مصرف 

42613211---1050

تعداد نمونه آزمايش 
شده

سالم (فاقد رنگ 
داراى رنگ مجازداراى رنگ غير مجازمصنوعى )

28------28

 

جدول 8-17-  توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى سطح توليد  واحدهاى 
توليدى استان در سال 1390

تعداد نمونه   
تعداد نمونه غير قابل تعداد نمونه سالم آزمايش شده 

عرضه
تعداد نمونه غير قابل 

مصرف

598531---67
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جدول 8- 21 – توزيع فراوانى نمونه هاى نان سنتى  در سال   1390

بربرىسنگكلواشتعداد نمونه آزمايش شده

1657143640181

 

جدول 8- 22 – توزيع فراوانى نتايج آزمايشات  نمونه هاى نان سنتى  در سال 1390

 

جدول 8- 23 –  توزيع فراوانى نتايج آزمايشات ميكروبشناسى  نمونه هاى فاقد بسته بندى 
(ساالد فصل ، آبميوه ، شيرينى ، بستنى و ...  ) در سال 1390

غير قابل مصرف سالم تعداد نمونه آزمايش شده

17313538

بربرىسنگگلواش

سالم ناسالم سالم ناسالم سالم ناسالم 

42710097339784
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نمودار 8-1- توزيع فراوانى صدور پروانه ى مسئول فنى واحد هاى توليدى مواد خوردنى، 
آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى در سال1389-1390

نمودار 8-2- تعداد شكايات رسيدگى شده از مراكز مختلف در سال1390

14

62

2

93
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نمودار 8-3- تعداد كل بازرسى ها در سال1390

 نمودار8-4-  توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى سطح توليد  واحدهاى توليدى 
استان در سال 1390
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نمودار8- 5– توزيع فراوانى نمونه هاى نان سنتى  در سال   1390

نمودار 8- 6 –    توزيع فراوانى نتايج آزمايشات نمونه هاى مشمول پروانه ى ساخت
  در سال 1390
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نمودار 8- 7 – توزيع فراوانى نتايج آزمايشات ميكروبشناسى  نمونه هاى فاقد بسته بندى 
(ساالد فصل ، آبميوه ، شيرينى ، بستنى و ...  ) در سال 1390
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جدول 9-1 -فهرست آزمايشگاه هاي تشخيص طبي  تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشكى زنجان سال 1390 

ادامه در صفحه بعد

نام شهرستانمالكيتنام آزمايشگاهرديف

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز شماره 8 شهرى1

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز شماره9شهرى2

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز شماره 13 شهرى3

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز شماره 14 شهرى4

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز شماره 15 شهرى5

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى ارمغانخانه6

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى قره بوطه7

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى بوغداكندى8

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى نيك پى9

زنجاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى اند آبادعليا10

طارمدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى مركزى آب بر11

طارمدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  آب بر12

طارمدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  گيلوان13

طارمدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  چورزق14

طارمدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى درام15

طارمدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  تشوير16

ماهنشاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى پرى17

ماهنشاندولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى دندى18

ابهردولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  سلطانيه19

ابهردولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى صايين قلعه20

ابهردولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  هيدج21

ابهردولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  17 شهريور22

ابهردولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  عميد آباد23
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جدول 9-2- فهرست مراكز  بهداشتي درماني روستايي استان در سال 1390

ادامه در صفحه بعد

نام شهرستاننام مركزرديف

ابهرالگزير1

ابهرخيرآباد2

ابهردرسجين3

ابهردولت آباد4

ابهرسنبل آباد5

ابهرعباس آباد6

ابهرعميدآباد7

ابهرقره بالغ8

ابهرقروه9

ابهردولتىآزمايشگاه اعاليى24

خدابندهدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى سجاس25

خدابندهدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى خدابنده26

خدابندهدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  گرماب27

خدابندهدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  زرين آباد28

خرمدرهدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  كهال29

خرمدرهدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  شماره 302

خرمدرهدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  سوكهريز31

خرمدرهدولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  مركزى خرمدره32

ابهردولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى مركزى ابهر33

ايجروددولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  ينگى كند سيدلر ايجرود34

ايجروددولتىآزمايشگاه مستقر در مركز بهداشتى درمانى  زرين آباد ايجرود35
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ادامه در صفحه بعد

ابهرگوزلدره10

ابهروير11

ايجروداغولبيك سفلى 12

ايجرودجوقين13

ايجرودسعيدآباد14

ايجرودنكتو15

ايجرودهليل آباد16

ايجرودينگى كند سيدلر17

خدابندهآقبال غ سفلى18

خدابندهاولى بيك19

خدابندهباشقشالق20

خدابندهبوالماجى21

خدابندهتوزلو22

خدابندهچوزوك23

خدابندهحسام آباد24

خدابندهحصار25

خدابندهدوتپه سفلى 26

خدابندهزاغج27

خدابندهزرند28

خدابندهقيا سكندى29

خدابندهكرسف 30

خدابندهكهال31

خدابندهگوگجه ييال ق32

خدابندهمحمود آباد33

خدابندهمزيد آبا د34

خدابندهنعلبندان35
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ادامه در صفحه بعد

خدابندهنورآباد36

خرمدرهسوكهريز37

خرمدرهقلعه حسينيه 38

زنجانارمغانخانه39

زنجاناندآباد40

زنجانبوغداكندى41

زنجانبهرام بيگ42

زنجانتهم43

زنجانچير44

زنجانحاج آرش45

زنجانحصار46

زنجانديزج آباد 47

زنجانرازبين48

زنجانسلطان آباد49

زنجانسهرين50

زنجانقره بوطه51

زنجانقلتوق52

زنجانلولك آباد53

زنجانميرجان54

زنجاننيك پى55

زنجاننيماور56

زنجانيامچى57

طارمانذر58

طارمتشوير59

طارمدرام60

طارمدستجرده61
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جدول9-3-  فهرست مراكز  وپايگاه هاي بهداشتي درماني شهري استان 
در سال 1390

ادامه در صفحه بعد

طارمسانسوز62

طارمگيلوان63

ماهنشانپرى64

ماهنشانخير آباد65

ماهنشاندوزكند66

ماهنشانسهند67

ماهنشانقره گل68

ماهنشانقره ناس69

ماهنشانقلعه جوق70

ماهنشانميانج71

نام شهرستاننام مركزرديف

ابهرشهري سلطانيه(شبانه روزي 1 )1

ابهرشهرى شريف آباد2

ابهرشهري صائين قلعه(شبانه روزي2 )3

ابهرشهري هيدج(شبانه روزي2 )4

ابهرشهري شماره1 (اعاليى)5

ابهرشهري شماره2 (حسين آباد )6

ابهرشهري شماره3 (17 شهريور )7

ابهرشماره 4 (شناط)8

ابهرشهري شماره 95
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ادامه در صفحه بعد

ايجرودمركز بهداشتي درماني روستايي زرين آباد(شبانه روزي 1 )10

ايجرودمركز بهداشتي درماني شهري حلب11

خدابندهمركز بهداشتي درماني شهري سجاس (شبانه روزي 2)12

خدابندهمركز بهداشتي درماني شهري سهرورد13

خدابندهمركز بهداشتي درماني شهري زرين رود (شبانه روزي2 )14

خدابندهمركز بهداشتي درماني شهري گرماب15

خدابندهمركز بهداشتي درماني شهري شماره1(شبانه روزي2 )16

خدابندهشهري شماره172

خدابندهشهري شماره183

خرمدرهمركز  شهري شماره 191

خرمدرهمركز شهري شماره2 ( شبانه روزي2)20

خرمدرهمركز شهري شماره 213

خرمدرهمركز  شهري  شماره 224

زنجانمركز بهداشتي درماني شهري يك23

زنجان شماره 242

زنجان شماره 253

زنجان شماره 264

زنجانشماره275

زنجانشماره  6 ( شبانه روزي2 ) 28

زنجان شماره 297

زنجان شماره 308

زنجانشماره9 31

زنجانشماره 3210

زنجان شماره 11 33

زنجان شماره 12 34

زنجان شماره 13 35
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جدول 9-4- وضعيت برنامه ي رابطان بهداشتي استان زنجان در سال90- 1389 

ادامه در صفحه بعد

زنجانشماره 3614

زنجانشماره 15 37

زنجان شماره 16 38

زنجانشماره 17 39

زنجانشماره 4018

طارممركز بهداشتي درماني شهرى      آب بر 41

طارمشهري چورزق42

ماهنشانمركز بهداشتي درماني شهري دندى (شبانه روزي2 )43

ماهنشانمركز بهداشتي درماني شهري ماهنشان(شبانه روزي 2)44

ان
ست
هر

 ش
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ن

13
90

ل 
سا

در 
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ن م
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اد 
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89
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ود 
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طي
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اد 
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ت
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39
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د ن
ور
ن م

طي
راب

اد 
عد
ت
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89
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از 
د ني
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راب

اد 
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ن 
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مه 
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وش
ت پ

تح
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معي
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ل 
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راب

ي 
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ت پ
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معي
ج

13
90

ل 
سا

در 
ن 

طي
راب

مه 
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راك
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ت پ
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ي 
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13
89

ل 
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در 
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طي
راب

مه 
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ش م
وش

ت پ
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ي 
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ز م
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ريز
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23928535148561590849604886948740161881997400زنجان

26726738737667877659743224031301164651315400ابهر

232312122173212661459461459400ايجرود

1741821891853316832387151341531273957548010خدابنده

8080112101197691774413176128064155415202خرم دره

7970474682958140208720102087201000ماهنشان
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جدول 9-5- شاخص هاى واحد بهداشت محيط از سال 1389 تا 1390

212415154338385821351967706102100طارم

883931111312201972102151891142551127304761048453012جمع

سال 90سال 89نوع خدمت / سال

7840083765تعداد بازديد از اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي

28643008تعداد نمونه برداري از مواد غذايي

18461448تعداد اماكن و مراكز معرفي شده به دادگاه

253373تعداد اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع تعطيل شده

5823647331مواد غذايي فاسد كشف شده و معدوم شده(ليتر يا كيلوگرم )

15542175تعداد موارد اتالف سگ هاي ولگرد

نانوايي بهداشتي

101466617تعداد نمونه هاي سنجش شده نمك از نظر يد در كليه مراكز تهيه و توزيع

8170تعداد نانوايي هاي تعطيل يا قطع سهميه شده در طول سال

321261تعداد نمونه برداري  براي آزمايش نان از نظر مقدار نمك

25121802تعداد نمونه برداري  براي آزمايش نان از نظر مقدارجوش شيرين

35140تعداد پيگيري و رسيدگي به شكايات بهداشتي

1689316082تعداد كارت معاينه بهداشتي صادر شده

33تعداد آموزشگاه اصناف داراي مجوز

7479بازديد ادواري از مراكز پرتو نگاري تشخيصي و درماني در سطح استان

* نانواييها از نظر يد آزمايش نمى شوند ودر كل  مراكز و اماكن سنجيده  ميشود.
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جدول 9-6- وضعيت بهداشت محيط استان زنجان از سال 1389 تا 1390

 

جدول 9-7- تسهيالت بهداشتي خانوارها  از سال 1389 تا 1390

    
    

    
    

    
    

    
    

ل   
سا

ي 
وژ
يول
كتر

ه با
مون

ن
ي 
يدن

شام
ب آ

آ
ده
 ش
ش

ماي
آز
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ذاي

د غ
موا

نه 
مو
ن

ده
 ش
ش

ماي
آز

يه 
ته

كز 
مرا

ن 
كنا
كار

ش 
رو
و ف

ع 
وزي

و ت
ن 

ماك
ي ا

ذاي
د غ

موا
مي

مو
ع

بيمارستان ها

وب
مطل

جه 
 نتي

با

وب
مطل

ه نا
يج
ا نت

ب

وب
مطل

جه 
 نتي

با

وب
مطل

ه نا
يج
ا نت

ب

شي
موز

ه آ
دور

ي 
واه

ا گ
ب

تبر
 مع

كي
زش

ه پ
عاين

ت م
كار

با 

كل
داد 

تع

وب
مطل

له 
 زبا

ري
 آو
مع

ا ج
ب

وب
مطل

ي 
صرف

ب م
با آ

وب
مطل

ب 
ضال

ي فا
آور

مع 
م ج

ست
 سي

با

وب
مطل

نه 
خا
شوي

رخت
با 

وب
مطل

نه 
زخا

آشپ
با 

شش 
ماهه 
اول 
1389

133027719663244812901115116811

شش 
ماهه 
دوم 
1389

102316524275504213926119117811

شش 
ماهه 
اول 
1390

2939187681129212617534117117910

شش 
ماهه 
دوم 
1390

2689172887179266317877116116811

سالعنوان

دسترسي 
به آب 

آشاميدني 
شبكه 
عمومي 
و منابع 
بهسازي

 دسترسي 
به شبكه 

عمومي آب 
آشاميدني 

تامين آب 
آشاميدني 
با استفاده 

از كلر 
مادر يا 
جوشانيدن

داراي 
توالت 
بهداشتي

 جمع آوري 
و دفع 

بهداشتي 
زباله

تعداد كل 
خانوارهايي 
كه در محل 

زندگي 
خود دام 
نگهداري 
مي كنند

مصرف 
كننده نمك 

يد دار

جمع آوري 
بهداشتي 
فضوالت 
حيواني

تعداد 
خانوارها

1389982899530371006274471862506389921828176

1390921339065458896313970408478889576429398

تعداد 
روستاها

1389802716131340380_848250

1390769728131386381_854258
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جدول 9-8- توزيع فراواني مراقبت دانش آموزان شهري و روستايي(باهم) در سال 
1389-90

 

  

  

  

  

  

اول راهنمايياول ابتداييشاخص ها

وضعيت منحني رشد دانش آموزان

قد به سن

415381صدك 3 و كمتر

130538985بين 3 و 97 

473481صدك 97 و بيشتر

BMI

1858837صدك 5 و كمتر

109187235بين 5 و 85 

6661397بين 85 و 95

499378صدك 95 و بيشتر

موارد اختالالت

356692بينايي

60951شنوايي

115295047دندان هاي پوسيده

999689دندان هاي كشيده

1162670دندان هاي پر شده

40كچلي

2666رشك و شپش سر

39858اختالل رفتاري

دانش آموز

139419847معاينه شده

1438117924تحت پوشش

1438117924كل
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جدول 9-9-توزيع فراواني مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي 
و شاغلين مراكز و اماكن از سال 1390-1389  

 

  

جدول 9-10- توزيع فراواني تشخيص بيماري هاي واگير در معاينات باليني سال 
1390

  

  

  

  

عنوان
سال 1390سال 1389

6ماهه دوم6ماهه اول6ماهه دوم6ماهه اول

مركز تهيه و توزيع و 
فروش مواد غذايي

10826110451108011088تعداد كل مركز

تعداد مراكز داراي معيار 
3991376238273711بهسازي

تعداد مراكز داراي معيار 
6589709169217093بهداشتي

اماكن عمومي

6082601463364892تعداد كل مركز

تعداد مراكز داراي معيار 
2731269828192198بهسازي

تعداد مراكز داراي معيار 
2962301031052461بهداشتي

تعداد شاغلين اماكن و مراكز كه بايد كارت معاينه 
19034196241988219710داشته باشند

16397177461753417877تعداد شاغليني كه كارت دارند

مظنون به سرخكسل ريويانواع اسهال خونيشهرستان

342128زنجان

14325ابهر 

414 ايجرود 

332137خدابنده

5135خرمدره

4215طارم

016ماهنشان

14052120جمع
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جدول 9-11- فعاليت ها در زمينه ي مبارزه با ماالريا در حوزه ي معاونت بهداشتي

جدول 9-12- فعاليت هاي عمده ي بهداشت محيط در زمينه ي بازديد از مكان هاي 
تهيه ، توزيع و نگهداري مواد غذايي از سال 1387 تا 1390

جدول 9-13- ميزان مرگ مادر در سال 1390 و 1389

موارد بازديد سال
شده

كارت معاينه 
بهداشت 
صادر شده

اخطار 
بهداشتي 
صادر شده

معرفي 
متخلفين به 

دادگاه
اماكن تعطيل 

شده

13877805016447213821685429

13888383018889245551943519

13897840016893219601846253

13908376516082209061448373

13901389ميزان مرگ

5/616/8ميزان مرگ مادر در صدهزار تولد زنده

سال
تعداد الم هاي تهيه شده

موارد مثبتآزمايش شده

138943750

139045280
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                جدول 9-14-آمار مقايسه اي شاخص هاي پيشگيري و مبارزه با 
بيماريها در سال 1390                      

ادامه در صفحه بعد

1390عنوان شاخص

6603تعداد افراد مظنون آزمايش شده از نظر وبا

67تعداد مبتاليان به بيماري وبا

140تعداد مبتاليان به اسهال خوني مراقبت شده

8تعداد بيماران مبتال به تب راجعه كنه اي مراقبت شده

825تعداد افراد آلوده به پديكلوزيس شناسايي شده و مراقبت شده 

286تعداد افراد عقرب گزيده مراقبت شده

134          تعداد افراد مارگزيده مراقبت شده

362589تعداد موارد واكسيناسيون انجام شده مطابق برنامه جاري واكسيناسيون

612000تعداد واكسنهاي توزيع شده براي برنامه جاري واكسيناسيون

8205تعداد بيماران رواني عصبي (جديد و تكراري) درمان و پيگيري شده 

0تعداد بيماران مبتال به ماالريا

5341تعداد الم خون محيطي تهيه و آزمايش شده از نظر ماالريا

13تعداد بيماران فلج شل حاد شناسايي شده 

120تعداد  بيماران مظنون به سرخك شناسايي شده  

103تعداد انواع بيماري مننژيت

2450تعداد موارد حيوان گزيدگي شناسايي شده و مراقبت شده از نظر هاري

0تعداد  بيماران مبتال به هاري 

135تعداد  بيماران شناسايي شده به هپاتيت ويروسي و تحت درمان و مراقبت قرار گرفته

0تعداد بيماران مبتال به سالك

2804تعداد بيماران شناسايي شده و تحت درمان قرار گرفته STI براساس تشخيص عالمتي

142تعداد بيماران مبتال به HIV+   و تحت مراقبت

3تعداد موارد فوت ايدز

9517تعداد  موارد سوانح ثبت شده در برنامه پيشگيري از حوادث
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جدول 9-15- اطالعات زيج حياتى استان زنجان در سال 1390                      

ادامه در صفحه بعد

1390عنوان شاخص

390359جمعيت تحت پوشش 

4/1بعد خانوار (نفر)

18/85ميزان مواليد C.B.R             (در هزار)

5/22ميزان مرگ  C.D.R            (در هزار) 

1/79نسبت گروه سنى زير يكسال       (درصد) 

8/66نسبت گروه سنى زير 5 سال       (درصد)

7/15نسبت گروه سنى باالى 65 سال   (درصد)

43/62نسبت سربارى                      (درصد)

1/36رشد طبيعى جمعيت (C.B.R-C.D.R)  (درصد)

0بيماران پر فشار شناسايي شده در برنامه پيشگيري و كنترل فشار خون باال (غربالگري هر سه سال يكبار انجام مي شود.)

14195تعداد افراد آزمايش شده از نظر تاالسمي 

71تعدا د كل بيماران جديد مبتال به سل شناسايي شده 

 x37تعداد  بيماران جديد مبتال به سل ريوي اسمير مثبت

5090تعداد افراد مشكوك به سل آزمايش شده

13097تعداد اسمير خلط تهيه شده در آزمايشگاههاي سل

22تعداد بيماران مسلول اسمير مثبت بهبود يافته

0تعداد  موارد جديد جذام

296تعداد موارد تب مالت

20422تعداد نوزادان غربالگري شده كم كاري تيروئيد

100 ٪پوشش برنامه كم كاري تيروئيد نوزادان

77تعداد بيماران شنا سايي شده (كم كاري تيروئيد مادرزادي )

653تعداد موارد سرطانهاي ثبت شده
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جدول 9-16- پوشش ايمن سازى كودكان زير يكسال در شهرستانهاى استان زنجان 
از سال 1385 - 1390 

ادامه در صفحه بعد

  

  

  

65/35ميزان بارورى عمومى G.F.R   (در هزار)

T.F.R  1/97ميزان بارورى كلى

G.R.R 94ميزان تجديد نسل ناخالص

99/81نسبت زايمانها در بيمارستان به كل زايمانها   (درصد)

1/09نسبت جنسى در بدو تولد   (درصد)

6/84متولدين با وزن زير 2500 گرم    (درصد)

9/92ميزان مرگ نوزادان (N.M.R)    (در هزار)

15/49ميزان مرگ شيرخواران (I.M.R) (در هزار)

3/96ميزان مرگ كودكان زير 5 سال (به جمعيت ) (در هزار)

18/21ميزان مرگ كودكان زير 5 سال به مواليد (M.R.5.U)(در هزار)

0ميزان مرگ مادران به دليل عوارض باردارى (M.M.R)    (در هزار)

77/87پوشش تنظيم خانواده در زنان همسر دار در سن بارورى( درصد)

       شهرستان
 سال  

فلج 
اطفال3 
(درصد)

MMR1
(درصد)

ب ث ژ
(درصد)

ديفترى- 
كزاز و سياه 

سرفه3
(درصد)

هپاتيت 
(ب)3

(درصد)

 ابهر

8510910299109100

8610499100102104

87102105106102103

88100106115100100

8999981079999

90104101108103104

 ايجرود

851121131112120

861261021125125

87100107110096
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ادامه در صفحه بعد

   

  

  

  

  

۸۸۱۰۳۹۸۰۱۰۳۱۰۷

۸۹۱۰٤۱۰۲۱۱۰٤۱۰٥

۹۰۱۰۹۱۰۱۰۱۰۹۱۱۱

خدابنده

۸٥۱۰۳۹٥۱۱٤۱۰۳۱۰٤

۸٦۹۸۱۰۱۱۰٤۹۷۱۰۰

۸۷۱۰٦۱۰۸۱۰۰۱۰٦۱۰٥

۸۸۹۷۱۰۳۹۹۹۷۹٦

۸۹۱۰۱۱۰٦۱۰٤۱۰۱۱۰۱

۹۰۱۰۷۱۰۲۱۰۷۱۰۷۱۰٦

خرمدره 

۸٥۱۰۷۱۰۳۸٤۱۰۷۱۰۷

۸٦۱۱٤۱۰٦۸٦۱۱٦۱۱٤

۸۷۱۰۱۱۰٥۷٦۱۰۱۱۰۱

۸۸۱۱۲۱۰٥٥٦۱۱۱۱۱۱

۸۹۱۰۰۹۸٤٦۱۰۰۱۰۲

۹۰۱۰۸۱۰۷٥۳۱۰۸۱۰۸

 زنجان 

۸٥۱۰٤۱۰٥۱۳۷۱۰٤۱۰٤

۸٦۱۰۳۱۱۰۱۳٥۱۰٤۱۱٦

۸۷۱۰٥۱۱۸۱۳٤۱۰٥۱۱۷

۸۸۱۱۳۱۱۱۱۳۷۱۱۳۱۱۳

۸۹۱۱۱۱۲۰۱۳٦۱۱۱۱۱۲

۹۰۱۱۳۱۱۱۱٤۱۱۱٤۱۱۳

 طارم

۸٥۱۰۰۱۰۰٦۳۱۰۰۱۰۰

۸٦۱۰۱۱۰۰٦۱۱۰۱۱۰۳

۸۷۱۰۳۱۰۳٤۹۱۰۳۱۰٤

۸۸۱۰۷۱۰۳٥۰۱۰۷۱۰۷

۸۹۹٥۹۹٤۹۹٥۹٥

۹۰۱۱۲۱۰٤۳٤۱۱۲۱۱۲
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جد ول 9-17- توزيع فراوانى بيماريهاى واگيرمشاهده شده در شهرستانهاى استان 
زنجان از سال 1385 - 1390 

ادامه در صفحه بعد

   

 

  

  

ماهنشان

851089655108112

869999299999

879895249898

8897971797103

891019720101101

9010510924105105
*  با توجه به عدم وجود بيمارستان در شهرستان ايجرود و مراجعه افراد به شهرستان زنجان ميزان پوشش ايمن سازى 

واكسن ب ث ژ اين شهرستان به شهرستان زنجان اضافه شده است.

* همچنين پايين بودن پوشش شهرستانهاى ماهنشان،طارم و خرمدره نشان دهنده مراجعه زنان باردار جهت زايمان به 
شهرستانهاى مجاور مى باشد.

ان
ست
هر

ش

ال
 س

    
  

ت 
مال

ب 
ت

ذام
ج

ك
سال

وى
 ري
سل

ك
وزا

س

خم
ه ز

سيا

س
فلي
سي

ل 
 ش
لج
ف

حاد

به 
ن 
ظنو

م
ت
نژي

من

وبا

ابهر

85210070001_0

8626003005290

8716001000000

8840061200120

8914014700170

902200310031125

ايجرود

85101000001_0

867000001130

877002000141

880003000140

892001000030

907001000130
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ده
دابن

خ

8548203140001_0

862940291100700

872730211000110

88211011726102110

8915601114110180

90166002129202841

دره
رم
خ

85301220000_0

8615012000040

8713010000010

8812015100010

8911003300040

906003400331

ان
نج
ز

853060260001_0

8613021312001160

875028140205262

883112514103420

8922401812105500

904220210102680
رم
طا

85331030600_0

8610302000100

873205010020

886007000020

8916007030040

9047002000150

ان
نش
ماه

85760500001_0

86371061000030

8750101000270

8823111000050

8982002500020

9062024600150
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نمودار9-1- شاخص هاى واحد بهداشت محيط در سال1390

نمودار9-2- مقايسه نمونه باكتريولوژى آب آشاميدنى از سال1389تا 1390
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نمودار9-3- شاخص هاى واحد بهداشت محيط (نانوايى ها) در سال1390
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نمودار9-4- مقايسه نمونه مواد غذايى آزمايش شده از سال1389تا 1390
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