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 مهمقد

و  یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یها و برنامه یباالدست نیقوان یو ضرورت آموزش ضمن خدمت در تمام تیاهم

 به صورت برنامه دیکه آموزش ضمن خدمت با دهدیگر دیشده و تاک انیبه کرار ب رانیا یاسالمی جمهور یفرهنگ

مناسب،  یامدهایو پ جیتا بتواند نتا دیو هماهنگ به مرحله اجرا درآ شدهی سازمانده یآموزش یها ها و دوره

دستگاه  کی نیشاغل هیکل انیهمسان آن در م یجراا به ازیکه ن ییها اثربخش و کارا داشته باشد. از جمله دوره

 یگرفته است، دوره آموزش قرار دیآن مورد تاک یبرگزار زیها ن و دستورالعمل ها نامه نییبوده و در آ یضرور

و مقررات  نیقوان ط،یآن در آشنا نمودن کارمند با مح ینقش بسزا لیدوره به دل نی. اباشدیبدوخدمت م یهیتوج

مورخ  ۲۶۶۸۰/۲۰۰ر اساس بند یک بخشنامه شماره د. بباشی توجه و اهتمام خاص م ستهیشا ینظام ادار

جمهور، گذراندن این دوره ها در بدو ورود معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )سابق( رییس ۲۰/۱۰/۱۳۹۰

به خدمت و قبل از صدور حكم کارگزینی برای کلیه کارکنان جدید استخدام)دیپلم و باالتر(  الزامی می باشد و 

 60ب قبولی این دوره حد نصا صدور حكم کارگزینی افراد قبل از طی آموزش های توجیهی، ممنوع است.

 درصد نمره نهایی می باشد. 
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 سخن ریاست دانشگاه
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 اهداف دوره

و مقررات  نیمحل خدمت آن ها، قوان ییدستگاه اجرا فیاالستخدام با اهداف و وظا دیآشنا ساختن کارمندان جد-

 ینظام جمهور یکار،قانون اساس طی،محیو شغل یحقوق فرد ،یخدمات کشور تیریقانون مد اتیکل ،یاستخدام

 یو نظام ادار رانیا یاسالم

 داالستخدامیشغل توسط کارمندان جد یتصد یبرا ازی)دانش،مهارت و نگرش( مورد ن یشغل یها ییتوانا جادیا-

 ( در بدو ورود به خدمتیو قرارداد یمانی،پی)رسم
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 فصل اول

گاه علوم  شتی ردمانی گیالن و واحداهی اتبعه آنمعرفی دانش  زپشکی و خدمات بهدا
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 تاریخچه:

تشكیالت دولتی گیالن تقریبا تا صد سال پیش تشكیالتی که پاسخگوی نیازهای بهداشتی و درمانی مردم گیالن 

چندین تشكیالت صحیحه گیالن پا به عرصه وجود گذاشت. در این سالها  1305در سال باشد، وجود نداشت. 

 پزشک استخدام و به شهرستانها اعزام گردید.

بدیل اداره کل به دنبال ت1320خورشیدی صحیه گیالن به بهداری گیالن تغییر نام داد. در سال  1313در سال 

از ابتدای تشكیل وزارت وزارت بهداری در تهران، در گیالن نیز تشكیالت در سطح استان ایجاد شد.  بهداری به

اداره کل معاونت عمومی که مسئولیت امور درمان  -1بهداری فعالیتهای فنی به وسیله دو اداره کل انجام گرفت 

اداره کل بهداشت که انجام  -2مملكت را به عهده داشت و در گیالن اداره بهداری این امور را انجام می داد. 

رزه و ریشه کنی بیماریهای مسری را عهده دار بود و در منطقه گیالن نیز امور بهداشتی به ویژه پیشگیری و مبا

 به امور مزبور رسیدگی می کرد.اداره بهداشت 

در شهرستانهای استان گیالن انجمنی به نام  1337به موجب قانون واگذاری امور بهداری به مردم مصوب سال 

هداری، رییس فرهنگ، یكی از پزشكان منتخب انجمن بهداری مرکب از رئیس انجمن شهر، شهردار، رییس ب

شهر، سه نفر معتمد محل و مدیر عامل شیر و خورشید سرخ تشكیل گردید. اگرچه هسته اصلی امور بهداشتی و 

درمانی در اداره کل بهداری استان گیالن بود اما انجمن بهداری به توسعه و تعمیم بهداشت و درمان کمک موثر 

و  یبهدار دایر بودند و در این تاریخ در سازمان منطقه ای 1355ری گیالن تا سال می نمود. انجمنهای بهدا

 ادغام شدند. النیگ یستیبهز

این سازمان به دنبال تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، از سازمان منطقه ای  1364در سال 

هدف از  ،ن تغییر نام یافت. برطبق قانونبهداری استان گیالن به سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان گیال

تشكیل سازمان جدید، تامین و تعمیم بهداشت و درمان در سطح استان گیالن با استفاده مطلوب و هماهنگ از 

امكانات پزشكی و بهداشتی این منطقه تعیین گردیده است. این وزارتخانه موظف گردید جهت ادغام دانشكده 

ت آموزشی و آن تعداد از بیمارستانهای های گروه پزشكی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مجتمعها و موسسا

وزارت بهداری منتقل به این وزارت که توان آموزشی دارند، دانشگاههای علوم پزشكی را تاسیس و نسبت به 
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توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید در چارچوب سیاستهای آموزش عالی کشور با فراهم آوردن امكانات و وسایل 

مرکز بهداشت استان و در هر شهرستان یک شبكه  ،ر اجرای قانون در مرکز استانو تجهیزات الزم اقدام نماید. د

شهری و روستایی و خانه بهداشت عهده دار تامین و تعمیم بهداشت و درمان  و تعدادی مرکز بهداشتی درمانی

 استان شدند.

 تی. فعالدیگرد ریتختخواب دا 31با  1283در سال  ییكایآمر ونیسیم لهیمجهز رشت بوس مارستانیب نینخست

 1284. در حدود سال دیدوران جنگ متوقف گرد یول افتیاول ادامه  یتا بروز جنگ جهان مارستانیب نیا

در دو طبقه در محله قرق )وارث ساختمان اهدایی(آقا  یعل دیآقا س مارستانیرشت با نام ب ضخانهیمر نینخست

. مخارج دیرس یبه بهره بردار هیری( به همت انجمن خیانقالب کنون ابانیو خ میآباد قد یحاج ابانیکارگزار )خ

شد  یپرستار مرد اداره م 4توسط  مارستانیامور ب و شد یم نیو ثروتمندان تام كوکارانیتوسط ن یتمام مارستانیب

 یعل دیآقا س مارستانیب سیشدن زنان متداول نبود. با تاس یهنوز بستر رایمرد بودند ز یهمگ یبستر مارانیب که

 یپاسخگو یبدوازده تختخوا مارستانیب جهیدر نت افتیکاهش  اریبس مارستانیشدن در ب یآقا ترس مردم از بستر

مذکور با  ئتیجلسه داد. ه لیتشك یحسن آقا اشكور دیاهلل س تیآ استیبه ر یئتیرو ه نینبود از ا یاهال ازین

 یطالقان ابانی)خ ستونیدر گذرگاه ب مارستانیب نیدوم لیرشت موفق به تشك یاهال یاریو خود هیریکمک انجمن خ

نفر از  5 لهیبوس 1303 خیرشت در تار نایپورس مارستانیشد. ب 1287در سال  یمل مارستانیامروز( به نام ب

که در  دیگرد یزیر یداشت پ یجنبه درمانگاه شتریکه ب یبلوک ساختمان کیبا  یدر محل کنون یمحل كوکارانین

 .دیواگذار گرد یبه وزارت بهدار مارستانیامور ب هیکل 1327سال 

در خیابان مطهری اول خیابان بادی اهلل به ریاست خانم درگاهی  1344اولین آموزشگاه عالی پرستاری در سال 

مدرسه تشكیل شد. در این آموزشگاه عالی دانشجویان دیپلمه پس از سه سال تحصیل درجه لیسانس می گرفتند. 

تاسیس  1363دانشكده پزشكی رشت که در سال . دیگرد سیتاس یدیخورش1355، در سال  یپرستار یعال

توسط دانشگاه گیالن اداره می شد. پس از تشكیل دانشگاه علوم پزشكی گیالن، به این دانشگاه  1365شده تا سال 

روسازی ، پردیس پزشكی، دندانپزشكی، داشامل دانشكده  7پیوست. امروزه دانشگاه علوم پزشكی گیالن دارای 

 دانشجو 5735با  بین الملل انزلی، بهداشت، پرستاری و مامائی و پیراپزشكی شرق گیالن و شهید بهشتی رشت

 می باشد.مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی  8و 
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 جمعبت تحت پوشش:

 نفر می باشد. 2530000جمعیت تحت پوشش این دانشگاه براساس آخرین سرشماری 

 

 های زیر مجموعه: ساختار ستاد و واحد

 

 

 

 



 

10 
 

 ها و اهداف: معرفی معاونت

 معاونت آموزشی علوم پزشکی گیالن

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثری 

یافته های پژوهش دولتی گیالن در رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه علوم پزشكی گیالن، ایفا می نماید.استفاده از 

های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده 

کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی گیالن ، تربیت و آموزش 

ضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اع

به روش های علمی، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سالمت می باشد . در این 

راستا ضمن استفاده از اطالعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده و با 

ی و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی دانشگاه فراهم می بازنگر

مدیریت مرکز مطالعات و   ،مدیریت تحصیالت تكمیلی، مدیریت امور آموزشیآورد. این معاونت شامل چهار 

 میباشد. مدیریت امور هیت علمی  ،مدیریت آموزش مداوم ،توسعه آموزش پزشكی

 تحقیقات و فناوری تمعرفی معاون

امور حوزه پژوهش دانشگاه را بر عهده معاونت تحقیقات و فناوری، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر 

دارد. هدایت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان، 

 کارکنان بخشی از فعالیت های این معاونت است.

 اهداف اصلی این دانشگاه شامل : 

  معرفی نتایج فعالیت های پژوهشی به ذینفعان -

  جی از ذینفعان در حوزه سالمتنیاز سن -

  بررسی و برقراری ارتباط برای حمایت مالی ذینفعان از حوزه پژوهش -

  نشست مشترک با دانشگاههای رقیب -

  بازنگری در قوانین -

http://www.gums.ac.ir/edu/default-1865.aspx
http://www.gums.ac.ir/edu/default-1865.aspx
http://www.gums.ac.ir/edu/tab-1834/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.gums.ac.ir/edu/tab-1834/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.gums.ac.ir/edc/Default.aspx?init
http://www.gums.ac.ir/edc/Default.aspx?init
http://www.gums.ac.ir/edc/Default.aspx?init
https://edu.gums.ac.ir/cme
https://edu.gums.ac.ir/cme
http://www.gums.ac.ir/edu/tab-6156/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C.aspx
http://www.gums.ac.ir/edu/tab-6156/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C.aspx
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  جهت دهی پژوهش ها به حوزه بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سالمت جامعه -

  - فرآیند تولیدات علمیاستفاده از مراکز تحقیقاتی و تسریع در  -

  افزایش جذب گرنتهای پژوهشی -

  ایجاد سایت ، ژورنال و بورس ایده ها -

 ثبت بیماری -

  افزایش شاخص های علم سنجی -

  افزایش فعالیت های ترویجی پژوهش ها در جامعه -

  افزایش رتبه های دانشگاه )درقطب شمال یا دانشگاههای تیپ یک( -

 ایج پژوهش ها در راستای پروژه های محصول محور و چند رشته ای افزایش کاربرد نت -

  تجاری سازی پژوهش ها -

   ارتقاء پژوهش ها دانشجویی و پرستاری از طریق معاونت آموزشی و درمان -

  افزایش انگیزه و رضایتمندی پژوهشگران -

 توسعه ارتباط با بیمارستان ها و واحدهای تابعه دانشگاه -
 

 ذیل زیرمجموعه معاونت تحقیقات می باشند: مدیریت های

 تحقیقات ارزیابی و توسعه مدیریت -1

 مراکز و ها دانشكده کلیه کتابخانه - سنجی علم گروه)  علمی منابع و پزشكی رسانی اطالع مدیریت -2

 درمانی ( آموزشی

 سالمت فناوری توسعه مدیریت  -3

 حیطه در تحقیقاتی مرکز 26 و تحقیقات جامع دانشجویی،آزمایشگاه تحقیقات کمیته سالمت، فناوری رشد مرکز 

 .کنند می فعالیت معاونت این مستقیم نظارت تحت بالینی تحقیقات توسعه مرکز 3 و گوناگون تخصصی های
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 معاونت فرهنگی و دانشجویی

معیشتی دانشجویان و از عاونت فرهنگی و دانشجویی از یک سو ارائه خدمات صنفی، رفاهی و تامین نیاز های م

سوی دیگر تمهید ساز و کارهای الزم برای ارائه خدمات فرهنگی، فوق برنامه، تربیت بدنی و مشاوره را در سر 

 لوحه امور خود قرارداد داده است.

هدف نهایی و آرمان غایی معاونت دانشجویی فرهنگی از انجام وظایف و ایفای نقشهای خود، تربیت دانشجویانی 

اجتماعی است که توان بكارگیری علوم و تخصص های دانشگاهی خود  -از نظر جمسی، روانی و فرهنگی سالم 

 در عرصه جامعه و ایفای نقش در نظام سالمت را داشته باشند.

ما معتقدیم که رهیافت های وحیانی اسالم که آکنده از آیات رحمت و جلوه های زیبای خالق یكتا است بهترین 

ای رشد و تربیت انسانی و توسعه جوامع بشری را ارائه کرده است.از این روی بر آنیم که از و برترین الگوه

رهگذر این حقایق متعالی و با توجه به مقتضیات زمانی و مكانی زمینه و بستر الزم را جهت ظهور، رشد و 

و آرزوی غایی ما اینست  بكارگیری استعدادهای دانشجویان در فضای دانشگاه و عرصه جامعه فراهم آوریم. آرمان

آموزشی دانشجویان تسهیالت و بستری را مهیا سازیم که موجبات رشد و  -که برای محیط زندگی علمی 

شكوفایی استعدادهای درونی و اعتالی تعهد و اخالق مبتنی بر آموزه های اسالمی و تقویت توان و مهارت های 

 تماعی را فراهم نماید.فردی دانشجویان برای ورود به عرصه فعالیت های اج

 شرح وظایف

 اجرای صحیح قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی در سطح دانشگاه. ۱

ارائه تسهیالت رفاهی اعم از پرداخت کمک هزینه های تحصیلی، مسکن، پرداخت وام های دانشجویی . ۲

 اه دانشجویانو ودیعه مسکن و.... بر اساس آئین نامه ها و بخشنامه های صندوق رف

 ارائه خدمات مربوط به اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی. ۳

 ارائه خدمات مربوط به تهیه ، تدارک، پخت و توزیع مواد غذایی و سرو غذای دانشجویان در سلف. ۴
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 سرویس ها و خوابگاههای دانشجویی

 ارائه خدمات فرهنگی، هنری و فعالیتهای فوق برنامه دانشجویان. ۵

 برگزاری کالسهای آموزشی ویژه دانشجویان ، جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای زندگی. ۶

 هنری، علمی، ادبی و اجتماعی دانشجویانبستر سازی جهت تشکیل کانونهای فرهنگی،. ۷

 فراهم نمودن امکان دسترسی دانشجویان به رسانه ها و اطالعات فرهنگی، اجتماعی. ۸

 ائه خدمات ورزشی و تربیت بدنی به دانشجویان و کارکنانبرنامه ریزی و ار. ۹

برنامه ریزی و بسترسازی جهت ایجاد انکیزه و تشویق و ترغیب به امر ورزش در میان دانشجویان و . ۱۰

 کارکنان و اساتید

 برنامه ریزی جهت پرنمودن اوقات فراغت دانشجویان و اساتید و خانواده کارکنان و اساتید. ۱۱

 خدمات مشاوره ای و مددکاری به دانشجویان ارائه. ۱۲

جلوگیری از بروز نارسائی های رفتاری و اختالالت روانی دانشجویان از طریق ارائه برنامه های آموزشی . ۱۳

 و حمایتی الزم

 بازتوانی و نوتوانی دانشجویان و ایجاد انگیزه جهت تالش مجدد و بهبود آنان. ۱۴

 نشجویان بر اساس آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطهرسیدگی به امور انضباطی دا. ۱۵
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 معاونت بهداشتی:

این معونت با هدف پیشگیری و رصد بیماریها و سالمت جامعه فعایت دارد و شامل ودیریت های ستاد زیر است 

 که به تفكیک کارکرد آنها قابل مشاهده است.

و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز برنامه های جمع آوری، طبقه بندی o :  وظایف مرکز بهداشت شهرستان

شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و پیگیری حل o حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی و تهیه گزارش

تهیه و ابـالغ راهـكـارهـای اجـرایـی الزم بـرای o بررسی و شناخت بیماری های بومی و همه گیری هاo آنها

طراحی برنامه های بهداشتی متناسب با o ی کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعهاجـرای بـرنـامه ها

بـرنـامـه ریـزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای oشرایط محـلـی برای حل بیماری های بومی و اپیدمی ها 

ی و مالی خانه های تدارک و پشتیبانی فنی، ادارo بـهداشتی متناسب با دسترسی سهل جامعه به خدمات بهداشتی

انــجــام آزمــایــش هــای بــهــداشـتـی بـرای کـنـتـرل کـار o بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

نظارت بر نحوه خدمات o آزمـایـشگاه های مراکز بهداشتی درمانی تابعه و تشخیص های آزمایشگاهی

ارزشیابی منظم خدمات ارائه شده o تابعه آزمایشگاهی، خدمات دندانپزشكی، خدمات پزشكی و ... در واحد های

پیگیری و جلب o جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت واحد های تابعه و گزارش به مسئولینo در واحدها

معرفی واحدهای عرضه خدمات در شهرها آشنایی با وظایف  ... مشارکت مردم در بهبود خدمات، خودیاری و

رمانی شهری مرکز بهداشتی درمانی شهری : این واحد بر حسب تراکم و نحوه ارائه خدمات در مراکز بهداشتی د

نفر جمعیت را تحت پوشش خواهد داشت و ضمن  60000جمعیت یک یا چند پایگاه بهداشت شهری حدود 

پذیرش بیماران معرفی شده از سوی پایگاه های بهداشتی، بیمارانی را که مستقیماً به مرکز مراجعه می کنند نیز 

جمع آوری اطالعات و آمار از واحدهای تحت پوشش ضمن آموزش رابطان برای جمع آوری o .می پذیرند

انجام آزمایشات o شرکت در فعالیت های آموزشیo کنترل و اجرای برنامه ها در پایگاه هاo اطالعات بهداشتی

یژه معرفی شده از پایگاه کمک به زنان و کودکان نیازمند مراقبت های وo پاراکلینیكی برای زنان باردار و بیماران

پذیرش بیماران و در صورت o پزشک توسط آموزن دانش سالمت سنجش و  بازدید از مدرسه هاoهای بهداشتی 

انجام بررسی o ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در جمعیت تحت پوششo لزوم ارجاع آنها به بیمارستان

ارائه خدمات کمک های اولیه، انجام تزریقات و o ... های ضروری برای شناخت بیماری های بومی منطقه و

مرکز  :تبصره « در صورت وجود واحد رادیولوژی فعال در مرکز» ارائه خدمات رادیولوژی o ... پانسمان و
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بهداشتی درمانی شهری ممكن است بخش هایی از روستاها یا خانه های بهداشت را نیز تحت پوشش داشته باشد 

هداشتی درمانی شهری و روستایی عالوه بر وظایف فوق اقدامات ذیل را به عهده خواهد که به عنوان مرکز ب

 اعزام تیم سیار به مناطق روستاییo نظارت بر عملكرد خانه های بهداشت و جمع آوری اطالعات آنهاo :داشت

oشهری بهداشت هپایگا ویزیت بیماران در خانه بهداشت توسط پزشک آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در 

 کشور درمانی بهداشتی های شبكه نظام در شهری جمعیت به خدمات ارائه واحد اولین:  شهری بهداشت پایگاه

 ی بهداشتی در مانی واحد شاملانسان نیروی دهد می پوشش را نفر 12000 حدود جمعیتی متوسط بطور و است

: oیـک نـفر ماما جـهت گذاشتن I.U.D –  مراقبت های ویژه تنظیم خانوادهتهیه پاپ اسمیر و o سه نفر

یک نفر کاردان بهداشتی o کاردان بهداشت خانواده برای ارائه خدمات بهداشت مادر و کودک و بهداشت مدارس

مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی o و ... می باشند« برای ارائه خدمات بهداشت و محیط و حرفه ای » مرد 

جمع آوری آمار و اطالعات حیاتی و بهداشتی منطقه و جمعیت تحت o : باشدر میوظایف پایگاهها به شرح زی

 آموزش بهداشت جامعه در زمینه های گوناگونo تشكیل گروهای داوطلب و شوراهای بهداشتo پوشش

oمراقبت از زنان باردار o سال 6مراقبت از کودکان صفر تا oتنظیم خانواده و گذاشتن I.U.D o تهیه پاپ

آموزش بهداشت دهان و o بهداشت محیط و مدارسo مراقبت از بهداشت دانش آموزان و نوجوانانo اسمیر

 آموزش تغذیه صحیح و استفاده درست از منابع غذایی در دسترسoدندان به زنان باردار و شیرده و دانش آموزان 

o ایمن سازیoمراقبت از بهداشت کارگران منطقه oبهداشت محیط کارگاهها o محیط مكان های بهداشت

مشارکت در انجام o مشارکت در آموزش دانشجویانo بهداشت مراکز تهیه و توضیع مواد غذاییo عمومی

 طرحهای تحقیقاتی
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 موجود ضعو
 قعیت جغرافیایی مو

کیلومتر مربع  1489گیالن است و دارای  شهرستان رشت بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرستان و مرکز استان

رودبار و از شرق به آستانه اشرفیه و سیاهكل و از غرب به  دارد شهرستان رشت از جنوب به شهرستانوسعت 

از شمال به شهرستان انزلی محدود است . شهرستان رشت از طریق به دریای  شهرستان صومعه سرا و شفت و

 قطه شهری ) شاملن 6خزر راه دارد، این شهرستان براساس آخرین تقسیمات جفرافیایی و سیاسی دارای 

بخش مرکزی  ) بخش به اسامی 6رشت ـ خشكبیجار ـ خمام ـ سنگر ـ کوچصفهان و لشت نشاء بوده و دارای 

 18می باشد که در  ( ـ بخش خشكبیجار ـ بخش خمام ـ بخش سنگر ـ بخش کوچصفهان ـ بخش لشت نشاء

دهستان تحت  18روستا می باشد .  338 دهستان و 18بخش و  6دهستان پراکنده اند . شهرستان رشت دارای 

بخش مرکزی ( حومه )دارسازی ( ـ پیربازار ـ پسیخان ـ الکان . ) از بخش سنگر ) :پوشش شهرستان رشت شامل

ـ بلسبنه ـ ـ سراوان ) از بخش کوچصفهان ( لولمان  ـ اسالم آباد  کنارسر . ) از بخش لشت نشاء ( جیرهنده  ( سنگر 

 خمام ( چاپارخانه ـ چوکام ـ کته سر . ) از بخش خشكبیجار ( حاجی بكنده ـ خشـ زیباکنار ـ گفشه . ) از ب

 . نوشر

درصد تعداد  14درصد تعداد شهرها و  24/12 و بر اساس برآورد شهرستان رشت در مقایسه با استان گیالن

 د. صد تعداد روستاها را دارا می باشدر 7/11درصد تعداد دهستان ها و  51/15بخش و 

مهمترین رودهای جاری شامل گوهر رود و زرجوب است که متأسفانه در حال  ها : در شهرستان رشت رودخانه

 . شدید مشكالت زیست محیطی فر اوانی را موجب شده است حاضر بدلیل آلودگی

و شهرستان رشت معتدل می باشد که بدلیل تأثیرات آب و هوای کوهستانی  آب و هوا : آب و هوای استان گیالن

و باران  انبوه و وجود دریای خزر و باران فراوان می باشد و با توجه به همجواری با دریای خزر جنگل هایو 

 .در نوسان است 40-100فراوان دارای رطوبت زیاد بوده بطوری که این رطوبت بین 

 

لشی و فارسی با گویش گیلكی می باشد و بدیهی است گویش های تا زبان : زبان مردم شهرستان رشت زبان

شهرستـان رواج دارد البته زبـان کردی و تـرکی هم کم و بیش تــوسط بـرخی اهـالی  گالشی هم در بـرخی نقاط

 . می شود استفـاده
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شهرستان رشت ماهیگری و برنج کاری ـ توتون ـ ابریشم و صیفی جات و  محصوالت : مهمترین محصوالت

 دارد بطوری که نازک کاری روی چوب و انواع وسایل شهرستان رشت صنایع دستی نیز رواج مرکبات است در

 رد.اتور و معرق در شهر رشت رواج داچوبی در تابلوهای نقاشی مینی

 مراکز سیاحتی و زیارتی : مهمترین مراکز سیاحی و تفریحی و زیارتی شهرستان رشت شامل مقبره میرزا کوچک  

 محتشم رشت ـ موزه رشت ـ موزه خانه جنگلی ـ بقعة دانای علی عمارت کاله فرنگی ـ باغ

 میراث روستایی گیالن واقع در سراوان ـ

 بوستان ملت ـ امام زاده هاشم ـ عمارت شهرداری

 رشت ـ بقعه خواهر امام رشت و کاروانسرای عباسی در ابتدای امام زاده هاشم ـ سدسنگر

 شكبیجار ــ مناطق جنگلی بكر و زیبا و دریای مواج و دیدنی در منطقه زیباکنار و خ

 برد.جنگلی سراوان را می توان نام  پارک

 مرکز 42امكانات بهداشتی درمانی : شهرستان رشت بر اساس کتابچة گسترش شبكه های بهداشتی درمانی تعداد  

 10% دسترسی حاصل شده است .که از این تعداد 100مرکز آن فعال می باشد یعنی  42بهداشتی پیش بینی که 

 مرکز روستایی فعالیت دارند 16مرکز شهری و روستایی و  16نی شهری محض و بهداشتی درما مرکز

 پایگاه 25پایگاه بهداشتی پیش بینی شده تعداد  25و هم چنین در شهرستان رشت تعداد 

 خانه206خانه بهداشت پیش بینی شده در طرح گسترش شبكه ها تعداد  211فعال می باشد از تعداد 

 . و راه اندازی نموده است بهداشت فعال سازی و تجهیز

 کاهش خطر بالیا و حوادث 
 روانی، اجتماعی و کاهش اعتیاد سالمت 
 آموزش و ارتقای سالمت 
 هاگسترش شبكه 
 آموزش بهورزی ها:گسترش شبكه 
 امور داروئی ها:گسترش شبكه 
 ها: امور آزمایشگاه بهداشتگسترش شبكه 
 سالمت محیط 
 سالمت کار 
  های واگیربیماریپیشگیری و مبارزه با 
  های غیر واگیربیماریپیشگیری و مبارزه با 
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 ،تغذیه و مدارس سالمت خانواده، جمعیت 
 بهبود تغذیه 

 

 معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع ، یكی از معاونت های ستادی دانشگاه است که در هر یک از زمینه های آموزشی، 

تخصصی در زمینه توسعه  -تنها منبع تامین خدمات ستادی و ترین اصلی عنوان به پژوهشی، بهداشتی و درمانی، 

سازمان و مدیریت و ارتقاء مدیریت منابع انسانی، مالی، فیزیكی و اطالعاتی بوده و با ایجاد زیرساخت ها و تامین 

 فوق خدمات ارائه با معاونت این  منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتالی سطح عملكرد دانشگاه تالش می کند.

 و ها نظام کارآمدترین بكارگیری واحدهای ستادی با توجه به برنامه های واحدهای مختلف دانشگاه از طریق  به

 نیروی بودن محوری مالحظه با و مدیریت نوین های فناوری از استفاده با و اداری علوم و مدیریت های روش

قیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین خال نوآوری، اثربخشی، کارآیی، به عنایت و سازمانی توسعه در انسانی

و مقررات در جهت حمایت از کلیه ماموریت های دانشگاه و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، نقش خود 

 .را در دانشگاه ایفا می نماید

 گریامور واگذاری و کاهش تصدی  

 امور حقوقی  

 توسعه سازمان و تحول اداری  

 منابع انسانی  

 ریزی بودجه و پایش عملكردبرنامه  

 منابع مالی و حسابداری  

 خدمات پشتیبانی  

 های عمرانیمنابع فیزیكی و طرح  
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 معاونت درمان :

دانشگاه  استینظر ر ریاز هشت معاونت دانشگاه است که ز یكی ،گیالن یمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشك

و نظارت بر امور حوزه درمان دانشگاه را بر  یزیبرنامه ر ت،یریمد تیکند. معاونت درمان، مسئول یم تیفعال

شامل  یمارستانیب یمختلف خدمات ده یاز حوزه ها یبانیدانشگاه و پشت یدرمان یها تیفعال تیعهده دارد. هدا

نپزشكان ها ، نظارت بر دندا شگاهی، نظارت بر امور آزما یولوژی: صدور پروانه ها ، نظارت بر امور راد یحوزه ها

 یزی، اورژانس ، توسعه و برنامه ر یدرمان یمراقبت ها شی، پا ینظارت و اعتبار بخش ،یدندانپزشك یها ندیو فرآ

معاونت  نیا یها تیو ... ، از جمله فعال ریواگ ریغ یها یماری، ب یپزشك ی،شورایراتیتعز اتبه تخلف یدگی، رس

 باشد . یم

 حوزه درمانواحدهای 

  ،تدوین استاندارد و تعرفهارزیابی فناوری 

 های پزشكیحوادث و فوریت 

 مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی 

 نظارت و اعتباربخشی امور درمان 

 آزمایشگاه مرجع 
 

 معاونت غذا دارو:

تعیین  -این معاونت یكی از هفت معاونت زیر شاخه دانشگاه می باشد و به طور تخصی در حوزه های  .1

 تبیین سیاستهای کلی معاونتخط مشی و 

 نظارت بر نحوه عملكرد بخشهای مختلف حوزه معاونت غذا و دارو - .2

هماهنگی بین واحدهای تحت امر شامل مدیریتهای دارو ،غذا و اداره آزمایشگاه و واحدها و کمیته  - .3

 های مربوطه

 برنامه ریزی و تعیین برنامه های راهبردی حوزه معاونت - .4
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تعاون و همکاری با سایر قسمتهای درون بخشی و برون بخشی در زمینه سامان دهی ایجاد فضای  - .5

 و بهینه سازی

 آرایشی و ،غذایی،بهداشتی دارویی خدمات ارائه-6

 برنامه ریزی و هماهنگی در جهت نشر فرهنگ صحیح مصرف غذا و دارو در جامعه -7       

 شرکت در جلسات هیئت رئیسه و ارائه نقطه نظرات -8

 تشکیل جلسات ،کمیته ها و کارگروههای مورد نیاز -9

 باشد. به فعالیت مشغول است و دارای واحد های ستادی زیر می

 تجهیزات پزشكی 

 های خوراکی،نظارت و ارزیابی فرآورده 

 آرایشی و بهداشتی آشامیدنی،

 امور داروئی 

 آزمایشگاه کنترل غذا و دارو 
 

 خصوصی:معرفی بیمارستانها و مراکز 

 درمانگاه عمومی شبانه روزی

 نوع وابستگی نوع مالکیت نوع موسسه نام موسسه ردیف

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی سید الشهداء 1

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی مهر 2

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی آریا 3

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی ابن سینا 4

  خیریه درمانگاه عمومی الزهرا 5
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 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی امام جعفر صادق )ع( 6

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی امام حسن مجتبی )ع( 7

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی امام حسین)ع( 8

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی عمومیدرمانگاه  امام رضا )ع( 10

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی امام رضا)ع( 11

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی امام سجاد )ع( 12

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی امام علی النقی )ع( 13

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی امام موسی کاظم )ع( 14

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی امین 15

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی ایرانمهر 16

  خیریه درمانگاه عمومی باب الحوائج 17

 وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی دولتی درمانگاه عمومی بعثت 18

  حقیقیخصوصی  درمانگاه عمومی پارس 19

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی پارس 20

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی پردیس 21

 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی 22

 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی 23

 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی 24

 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی 25

 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی 26

 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی 27

 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی 2اجتماعی شماره تامین  28

تامین اجتماعی شماره  29

 یک
 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی تریتا 30

 شرکت های سهامی خاص خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی ثامن 31

  خصوصی حقیقی عمومیدرمانگاه  حافظ 32

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی حكمت 33

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی حكیم زاده 34
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  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی دانش 35

 دانشگاه آزاد اسالمی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 36

 به دانشگاه های علوم پزشكیوابسته  دولتی درمانگاه عمومی دانشگاه گیالن 37

 سازمان تامین اجتماعی عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی دریا 38

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی دکتر معصومی 39

 شرکت های سهامی خاص خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی دیلمان گیل 40

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی رادمهر 41

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی رازی 42

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی رضوان 43

44 
 دولتی درمانگاه عمومی زندان الکان

وابسته به سایر نهاد های  دولتی)شرکت 

 نفت،بهزیستی و...(

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی سال مت 45

 شرکت های سهامی خاص خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی سالمت 46

  خصوصی حقیقی عمومیدرمانگاه  سالمت 47

48 
 دولتی درمانگاه عمومی شرکت نفت

وابسته به سایر نهاد های  دولتی)شرکت 

 نفت،بهزیستی و...(

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی شفا 49

  خیریه درمانگاه عمومی شفا 50

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی شفا 51

52 
 دولتی درمانگاه عمومی شهیدانصاری

سایر نهاد های  دولتی)شرکت وابسته به 

 نفت،بهزیستی و...(

53 
 عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی صابرین

بنیاد مستضعفان وجانبازان انقالب 

 اسالمی

 هالل احمر عمومی غیردولتی درمانگاه عمومی صلح 54

 شرکت های سهامی خاص خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی فارابی 55

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی فاطیما 56

 وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی دولتی درمانگاه عمومی فرهنگیان 57

 وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی دولتی درمانگاه عمومی فرهنگیان 58

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی فومن طب 59
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  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی فومن کلینیک 60

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی الوین 61

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی لبخند 62

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی لوتوس 63

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی منظریه 64

 شرکت های با مسئولیت محدود خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی مهر 65

 شرکت های تعاونی بهداشتی درمانی خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی میالد 66

 شرکت های سهامی خاص خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی نصر 67

 شرکت های با مسئولیت محدود خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی نور 68

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی هیراد 69

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی ولیعصر 70

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی ولیعصر 71

 وابسته به ارگانهای نظامی دولتی درمانگاه عمومی ولیعصر 

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی کوثر 72

  خصوصی حقیقی درمانگاه عمومی کوثر گلسار 73

 شرکت های تعاونی بهداشتی درمانی خصوصی حقوقی درمانگاه عمومی کودکان گیل 74

 

 رادیوتراپی

 نوع مالکیت نوع موسسه نام موسسه

 خصوصی حقیقی موسسه رادیوتراپی رحیمیدکتر 

 خصوصی حقیقی موسسه رادیوتراپی دکتر ساعدی

 مرکز جراحی محدود

 نوع مالکیت نوع موسسه نام موسسه

 خصوصی حقوقی مرکز جراحی محدود و سرپایی ایران

 خصوصی حقیقی مرکز جراحی محدود و سرپایی پاستور
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 پزشكی هسته ای

 نوع مالکیت نوع موسسه نام موسسه

 خصوصی حقوقی موسسه پزشكی هسته ای ابریشم

 خصوصی حقوقی موسسه پزشكی هسته ای سپهرکیان

 حقوقیخصوصی  موسسه پزشكی هسته ای گیالن

 خصوصی حقیقی موسسه پزشكی هسته ای مروارید

 نام بیمارستان

 ردیف

نام 

بیمارستان ) 

 شهرستان (

نام بیمارستان ) 

حوزه ها و مراکز 

) 

 دسته بندی
رشته فعالیت 

 بیمارستان

نام رشته 

 فعالیت
 نوع مالکیت وابستگی

 آستارا 1
شهید دکتر بهشتی 

 آستارا
 -- عمومی درمانی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی کوثر آستانه اشرفیه 2

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی نیكو کار املش 3

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 -واگذاری 

 دولتی

 بندرانزلی 4
شهیددکتربهشتی 

 بندرانزلی
 -- عمومی درمانی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 حقوقیخصوصی  مرکز جراحی محدود و سرپایی فارابی

 خصوصی حقیقی مرکز جراحی محدود و سرپایی گیالن

 خصوصی حقیقی مرکز جراحی محدود و سرپایی مهر
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 -- عمومی درمانی شهیدنورانی تالش 5

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی طاهری تالش 6
بخش 

 خصوصی
 ملكی

 -- عمومی درمانی آریا رشت 7
بخش 

 خصوصی
 ملكی

 -- عمومی درمانی پارس رشت 8
بخش 

 خصوصی
 ملكی

 -- عمومی درمانی توتونكاران رشت 9
بخش 

 خصوصی

 -واگذاری 

 دولتی

 -- عمومی درمانی قائم رشت 10
بخش 

 خصوصی
 ملكی

 -- عمومی درمانی گلسار رشت 11
بخش 

 خصوصی
 ملكی

 رشت 12
 -نیروی دریایی 

 ولی عصر عج
 ملكی ارتش -- عمومی درمانی

 -- عمومی درمانی رسول اکرم )ص رشت 13

سازمان 

تامین 

 اجتماعی

 ملكی

 شهریور17 رشت 14
آموزشی 

 درمانی
 اطفال تخصصی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 الزهرا رشت 15
آموزشی 

 درمانی
 زنان تخصصی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 امیرالمومنین)ع رشت 16
آموزشی 

 درمانی
 ENTچشم، تخصصی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی
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 پورسینا رشت 17
آموزشی 

 درمانی
 -- عمومی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 دکتر حشمت رشت 18
آموزشی 

 درمانی
 قلب تخصصی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 رازی رشت 19
آموزشی 

 درمانی
 -- عمومی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 رشت 20
سوانح سوختگی 

 والیت

آموزشی 

 درمانی
 یګسوخت تخصصی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 شفا رشت 21
آموزشی 

 درمانی
 روانپزشكی تخصصی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی فامیلی رشت 22
بخش 

 خصوصی
 ملكی

 -- عمومی درمانی شهدا رضوانشهر 23

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی خرداد منجیل31 رودبار 24

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی سالمت رودبار 25

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی ولیعصر )عج رودبار 26

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی
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 -- عمومی درمانی شهیدانصاری رودسر 27

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی غدیر سیاهكل 28

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 -واگذاری 

 دولتی

 -- عمومی درمانی امام رضا شفت 29

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 -واگذاری 

 دولتی

 -- عمومی درمانی امام خمینی )ره صومعه سرا 30

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 فومن 31
امام حسن 

 مجتبی)ع
 -- عمومی درمانی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 الهیجان 32
دکتر پیروز 

 الهیجان
 -- عمومی درمانی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 -خیرین 

 غیردولتی

 -- عمومی درمانی بیمارستان میالد الهیجان 33
بخش 

 خصوصی
 ملكی

 -- عمومی درمانی الهیجان -شفا الهیجان 34
بخش 

 خصوصی
 ملكی

 -- عمومی درمانی حسین پور لنگرود 35

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی

 -- عمومی درمانی رسالت ماسال 36

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی

 ملكی
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 ساختار معاونت بهداشتی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت بهداشتی دانشگاه

 اداره امور اداری

 ارتقاء سالمتمدیریت شبکه و 

 گروه سالمت دهان و دندان

 گروه بهبود تغذیه جامعه

 گروه آموزش و ارتقاء سالمت

 واحد کاهش خطر در بالیا و حوادث

 واحد طب سنتی و مکمل

 اداره حسابداری

 مدیریت سالمت محیط و کار

 پیشگیری و مبارزه با بیماریها  مدیریت

 سالمت خانواده، جمعیت و مدارس  مدیریت

 مدیریت  سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 واحد امور دارویی

 آموزش بهورزی

 واحد امور آزمایشگاه

 واحد آمار و تحلیل عملکرد

 گروه گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

 گروه سالمت محیط

 ار گروه سالمت ک

 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

 گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

 گروه سالمت مادران، جمعیت و باروری

 گروه سالمت نوجوانان جوانان و مدارس 

 گروه سالمت نوزادان و کودکان

 سالمت میانساالن و سالمندانگروه 
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 معرفی مراکز  بهداشت استان

 به انسانی و سیاسی ، اقتصادی اجتماعی ابعاد تمامی در جوامع توسعه و عدالت محورهای از یكی سالمتی

 ارتقای و حفظ راستای در مردم مشارکت جلب و پشتیبانی ، ریزی برنامه در دولت نقش و رود می  شمار

 .باشد می مشهود وضوح به سالمتی

 بهداشتی واحدهای طریق از مردم همكاری با مطلوب کیفیت با و کامل درمانی و بهداشتی خدمات ارائه لذا

 با جامعه اقشار تمامی به... (  و بهداشت های خانه ، بهداشتی پایگاههای ، درمانی بهداشتی مراکز)  درمانی

 ارتقا در که است موثری اقدامات جمله از مرتبط دولتی غیر و دولتی سازمانهای ، ارگانها مشارکت و همكاری

 تصمیم و اجتماعی و فردی سالمت بر گذار تاثیر عوامل شناخت در مردم سازی توانمند)  جامعه سالمت

 .دارد بسزایی نقش(  سالم زندگی آوردن دست به برای بهداشتی رفتارهای انتخاب در گیری

 این از هریک که است مالی و اداری و کارشناسی تخصصی، فنی، گروههای  مجموعه از متشكل این معاونت

 وزارت بهداشتی معاونت حوزه مصوب های برنامه چارچوب در و شده مشخص هایحیطه در گروهها

 معین تالش میكنند . اهداف حصول راستای در پزشكی آموزش و درمان و بهداشت

 در حوزه پشتیبانی عبارتند ا ز: معاونتترین گروههای کارشناسی این عمده

 فنی، معاونت از عبارتند نیز فنی حوزه در  معاونت اجرایی، امور ادارای، حسابداری، کارگزینی، بودجه و

،جمعیت، خانواده گروه سالمت  حرفه، و محیط بهداشت بیماریها، با مبارزه و پیشگیری کارشناسی گروههای

، سیستم و ارتقای سالمت  شزآموگروه دارو و آزمایشگاه، بهداشت دهان و دندان،  ،نغذیهن و مدارس،  جوانا

 به پزشكی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت مستقیم نظر زیر که آموزش بهورزی و.....گسترش شبكه ها و 

 نمایند.محوله اقدام می های ماموریت و ها برنامه پیگیری به نسبت و داشته اشتغال خویش سازمانی نقش ایفای
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شهریروستایی
شهری 

روستایی

شهری 

ضمیمه

شهری غیر 

ضمیمه
روستایی

2241331011آستارا

5380332000آستانه اشرفیه

3230330000املش

1633254021بندرانزلی

8650881000تالش

2021510172725211رشت

3541230000رضوانشهر

5460772000رودبار

8291670000رودسر

4340330000سیاهكل

6060330000شفت

7480550100صومعه سرا

6660550000فومن

66103470101الهیجان

4532685000لنگرود

2530221000ماسال

9619721799941444کل

واحدهای عرضه خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن شهریور   1400

نام شهرستان
تعداد خانه 

بهداشت فعال

تعداد مراکز خدمات جامع سالمت 

فعال
تعداد پایگاه تعداد پایگاه های سالمت

مراقبت 

مرزی

تعداد مراکز 

رفرانس 

ومشاوره 

رفتاری
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 فصل دوم

 معرفی ساماهن اهی اختصاصی
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

 سامانه های کاربردی ویژه کارکنان

نوع  و شرح 

 فعالیت

واحد 

ارایه 

 دهنده

  آدرس سامانه فعالیت

 نام سامانه

انجام کلیه 

مكاتبات اداری 

انجام –سازمان 

درخواست 

خرید و اسكان 

 و .....

مدیریت 

آمار و 

فناوری 

 اطالعات

اتوماسیون  https://at.gums.ac.ir سامانه مكاتبات اداری سازمان

اداری)همكاران 

 سیستم(

 

ثبت اطالعات 

ورود و خروج 

 کارکنان

مدیریت 

منابع 

 انسانی

ثبت اطالعات حضور و غیاب 

 پرسنل

https://karmand.gums.ac.ir  

نرم افزار 

حضور و غیاب 

 کارکنان

ثبت اطالعات 

آموزشی 

–کارکنان 

برگزاری 

آزمونهای 

 آنالین

واحد 

آموزش 

 کارکنان

  https://karmand.gums.ac.ir سامانه آموزش کارکنان

سامانه آموزش 

 کارکنان

دریافت فیش 

حقوقی 

 کارکنان

مدیریت 

 مالی

سامانه دریافت و پرداخت 

 کارکنان

https://karmand.gums.ac.ir  

احكام و فیش 

 حقوقی

انجام ارزیابی 

عملكرد ساالنه 

 کارکنان

مدیریت 

منابع 

 انسانی

  https://karmand.gums.ac.ir سامانه ارزیابی عملكرد

سامانه ارزیابی 

 عملكرد

مدیریت  

منابع 

 انسانی

  https://karmand.gums.ac.ir سامانه خالصه سوابق کارکنان

سامانه خالصه 

 سوابق
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برگزاری کلیه 

جلسات غیر 

حضوری 

دانشگاه 

ازجمله 

جلسات اداری 

 و آموزشی

مدیریت 

آمار و 

فناوری 

 اطالعات

 https://uc.gums.a.c.ir  سامانه جلسات

 آنالین

 

ارسال و 

دریافت ایمل 

های اداری و 

 دانشگاهی

مدیریت 

آمار و 

فناوری 

 اطالعات

 https://mail.gums.ac.ir  

سامانه ایمل 

 آکادمیک

 

 سامانه اتوماسیون دانشگاه:

 

وارد سامانه می  https://at.gums.ac.ir      برای دسترسی به سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه از آدرس  اینترنتی -1

 شویم.

 

https://at.gums.ac.ir/
https://at.gums.ac.ir/
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 در صورت نیاز،  امكان تغییر کلمه عبور در سیستم  موجود می باشد. -2

 
 

 دیگران،  به کار ارجاع یا،امكان پاسخ  های انجام شدهمشاهده ارجاعهای کارتابل شامل )مدیریت پرونده -3

 دادن قرار برای کارتابل قوانین تعریف ، امكان های موجود در کارتابلجابجایی ارجاعات در پرونده

 قابل انجام می باشد. کارتابل و...(   خاص های پرونده در شده ارجاع کارهای

 
 

 

https://oa3.gums.ac.ir:9023/oa/help/officeautomation/cartable/view_cartable.html
https://oa3.gums.ac.ir:9023/oa/help/officeautomation/cartable/view_cartable.html
https://oa3.gums.ac.ir:9023/oa/help/officeautomation/cartable/view_cartable.html
https://oa3.gums.ac.ir:9023/oa/help/officeautomation/cartable/view_cartable.html
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  کارها مدیریت با تعیین سطح دسترسی جهت کارشناسان و مدیران برای اختیار در کارتابل تفویض امكان-4

 فراهم شده است.

 
 

 

های وارده و صادره و داخلی بر اساس )موضوع نامه،شماره  قابلیت جستجوی  اطالعات مربوط به نامه -5

 ها  وجود دارد.نامه،ایجاد کننده،نوع نامه و... (در فهرست نامه
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 های خروجی نامه که باشد می ها دبیرخانه مدیریت و دبیرخانه سیستم اداری اتوماسیون دیگر امكانات از -6

 .کند می وارده ثبت افزار نرم در را ورودی های نامه و درهصا ثبت را

 
 

در این فرم امكان قرار دادن نامه در پرونده شخصی کاربر وجود دارد. و بعد از آن می توان نامه های  -7

قرار داده شده در هر پرونده را بر اساس مشخصات موضوع، فرستنده، گیرنده، تاریخ، شماره و نوع نامه 

 جستجو کرد.
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 به منظور امكان برقراری ارتباط غیررسمی در سیستم، امكان ارسال پیام در سیستم بوجود آمده است. -8

 

 
 

مكاتبات و عملیات گردش و اطالعات از گیری امكان گزارش -9
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 :سامانه حضور و غیاب و مرخصی ها

و استفاده از سامانه تردد به جهت ثبت مرخصی  karmand.gums.ac.irاین شیوه نامه جهت ورود به پرتال 

 روزانه و ساعتی می باشد.

پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه می شویم و به آیتم های مختلفی دسترسی دارید که 

 جهت ورود مرخصی باید بر روی آیتم سامانه تردد کلیک نمائید.

 

واست مرخصی روزانه و ساعتی و همچنین گزارشگیری از وضعیت با ورود به سامانه تردد وارد بخش درخ

ورود و خروج خود می باشید برای نمونه جهت ثبت مرخصی استحقاقی باید مراحل زیر را مطابق شكل های 

 زیرطی نمائید:



 

39 
 

 

مرخصی زایمان و مرخصی  –با کلیک کردن بر روی آیتم ثبت مرخصی روزانه سه گزینه ) مرخصی استحقاقی 

 بدون حقوق ( نمایش داده می شود .

 

 

با کلیک کردن بر روی گزینه مرخصی استحقاقی وارد پنجره زیر می شوید که با پرکردن فیلدهای ) از 

 تا تاریخ ( و زدن دکمه تائید می توانید مرخصی خود را ثبت نمائید. –تاریخ 
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 شكل های زیر عمل نمائید.برای ثبت مرخصی ساعتی هم باید مطابق 
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تاساعت ( و تاریخ مرخصی را تكمیل  –در شكل باال برای ثبت مرخصی ساعتی باید فیلدهای ) از ساعت 

 نمائید و در پایان بر روی دکمه تائیدکلیک نمائید.

 توضیح اینكه تمام مراحل فوق الذکر به شرط تایید مدیریت هر واحد در سامانه اعمال می گردد .
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 خالصه سوابق پرسنل

برای ورود به این قسمت ، در صفحه اصلی سامانه اتوماسیون اداری برروی گزینه خالصه سوابق پرسنل کلیک 

 می کنیم:
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پس از باز شدن صفحه بعد، در جدول احكام صادره هر فرد به ترتیب اعمال حكم قابل مشاهده هست:

 

چاپ حكم روبروی هر یک از احكام می توان تصویر حكم را با کلیک بر روی گزینه  "نمایش  "در قسمت 

 بصورت زیر مشاهده نمود.
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 فیش شاغلین

کلیک می  "فیش شاغلین "برای ورود به این قسمت ، در صفحه اصلی سامانه اتوماسیون اداری برروی گزینه 

 کنیم:

 

 

 انتخاب می کنیم: "به صورت جمعنمایش همه پرداختی ها "پس از باز شدن صفحه بعد، نوع فیش را 
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 را می توان انتخاب کرده و روی دکمه تایید میزنیم.  "ماه"و  "سال"در صفحه بعد از قسمتهای 

 

 سپس فیش حقوقی بصورت زیر نمایش داده می شود:
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 سامانه آموزش:

 وارد سامانه شوید  https://karmand.gums.ac.ir/برای ورود به سامانه از آدرس 

 

 بعد از ورود رمز و پسورد وارد منوی پورتال آموزش بشوید.

 

 

 

 

https://karmand.gums.ac.ir/
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 سپس ااز منوی سوابق آموزشی کالسهای گذرانده شده قابل رویست است.

 

 گزینه  مربوطه کلیک نماییدلتكترونیكی بر روی برای شرکت در آزمونهای ا

الزم به ذکر است اطالع رسانی این ازمونها از اطالعیه های سایت دانشگاه و رابطین آموزشی هر واحد قابل 

 دریافت است.

 

ه و طبقه حتما باید شناسنامه آموزشی و نه سوابق آموزشی پرینت و مورد مهم: برای دریافت و ارتقای رتبنكته 

 د.محاسبه قرار گیر
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 ارزشیابی

 

 دستورالعمل ارزیابی عملكرد کارمندان موسسات

 تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی

 دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 :تعاریف

 :چگونگی انجام وظایف و فعالیت ها و نتایج حاصل عملکرد

 سنجش،ارزش گذاری و قضاوت: فرایند ارزیابی

 :از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال می باشددوره ارزیابی 

 : از ابتدای اسفند ماه هرسال تا پایان خرداد ماه سال بعد می باشدشروع فرایند ارزیابی نهایی.

 ی باشدآیین نامه اداری استخدامی م2: شامل کلیه کارکنان مشمول ماده رزیابی شوندها

: یا سرپرست بالفصل کارمند، مسئولی است که از لحاظ سلسه مراتب سازمانی در سطح مدیران رزیابی کنندها

 عالی، میانی،پایه با حداقل مشاغل، مسئولیت ارجاع کار به کارمند وسرپرستی وی را به عهده دارد.

سئول تایید نهایی فرم ارزیابی عملكرد باالترین مقام اجرایی هر واحد سازمانی که ممدیر واحد)تایید کننده(:

 کارمندان می باشد.

:فرمی است که در ابتدای دوره ارزیابی بین ارزیابی شونده و ارزیابی کننده تكمیل می فرم موافقتنامه عملکرد

 شودودر آن حدود انتظارات و وظایفی که در طول دوره ارزیابی بر عهده ارزیابی شونده است مشخص می گردد.

 :فرمی است که در حین دوره ارزیابی، عملكردهای مثبت ومنفی کارمند درآن ثبت می شود.یش عملکردفرم پا
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 :فرایند ارزیابی عملکرد برای سه فرم کارمندان،مدیران پایه و مدیران میانی مطابق تصویر زیر می باشد
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 آیین نامه انظباطی

 مقررات انضباطی کارکنان دولت

ونیز دستورات و اوامر روسای ما فوق  استخدامیموظفند ضوابط و مقررات اداری و  موسسهـ کارکنان 1ماده 

 .خود را درحدود قوانین ،آیین نامه و مقررات جاری رعایت نمایند

انجام آن را مقرر کرده باشد یا مبادرت به اقدامی  موسسهـ خودداری از اقدامی که مقررات اداری یا عرف 2ماده 

قانون رسیدگی ررات اداری و یا عرف بانكی انجام آن را منع نموده باشـد تخلـف محسـوب و بـا متخلـف که مق

 .رفتار خواهد شدبه تخلفات کارکنان 
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می توانند با دو ماه اعالم کتبی قبلی ازخدمت  موسسهدر صورت نداشتن تعهد خدمت در  موسسهـ کارکنان 3ماده 

مستخدم رافع تعهدات او در  ویا انصراف از خدمت ند.درهیچ مورد استعفایده ویا انصراف استعفاء موسسهدر 

با آن موافقت  ”کتباموسسه از تاریخی تحقق می یابد که  و انصراف خدمت نخواهد بود. استعفا موسسهبرابر 

داده موظف اسـت در مـدت مرقوم درمحل خدمت خود و یا انصراف از خدمت نماید.مستخدمـی کـه استعفـا 

او قبـول شـده تلقـی می گـردد .بـه  و یا انصراف از خدمت حاضرشود و بهر حال در پایان این مدت استعفا

کسور بازنشستگی وحقوق و  در صورت درخواست شناخته شود و یا انصراف از خدمت مستخدمی که مستعفی

 .مزایای مربوط به مرخصـی استحقاقـی استفـاده نشده مسترد خواهد شد

آیین نامه آیین نامه اداری و استخدامی اعضا غیر هیات علمی  26و  22به استناد ماده می تواند وسسهمـ 4ماده 

به دلیل تغییرات سازمانی و یا تغییرسیستمها و روشهای اداری کارکنانـی را که مـازاد بر احتیاج تشخیـص  دانشگاه 

احـدها استفـاده نمـوده و شـرط بازنشسته شدن داده می شونـد ،درصورتیكـه نتوانـد از وجـود آنهـا درسایـر و

 .نماید موسسه بازخریدنیز نداشته باشند ازخدمت در 

 ۴۵د مبلغـی معـادل نشـو انصراف و یا بازخرید موسسهتبصره ـ به مستخدمی که طبق این ماده از خدمت در 

به عنوان فوق العاده پایان  موسسهبه ازاء هر سال خدمت در حكم ویا ابالغ زمان اشتغالروز آخریـن حقـوق 

درصورت درخواست  خدمـت بـه عـالوه حقـوق ومزایـای مرخصی استحقاقی استفاده نشده و کسوربازنشستگی

 .قابل پرداخت خواهد بود

ا عنایت به اینكه تنظیم ساعت دقیق ورود و خروج اداری کارکنان، جهت انجام وظایف محوله و پاسخگویی به ب

ارباب رجوع ، از مصادیق مهم نظم و انضباط اداری است لذا در قوانین و مقررات مورد استناد ، ساعات کار 

آیین نامه اداری و  87له در ماده پرسنل و به تبع آن ، نحوه ورود و خروج کارکنان مشخص شده است از جم

ساعت تعیین گردیده  44در طول هفته  موسسه، میزان ساعت کار کارمندان  استخدامی کارکنان غی هیات علمی

دارد: کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در ساعات می تصریح به استناد تبصره ذیل است و همچنین 

ردازند و درصورتیكه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعیین شده به انجام وظایف مربوطه بپ
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باشد براساس اعالم نیاز دستگاه، مكلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله  تعطیل به خدمات آنها نیاز

 .در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوطه خواهند بود

 :کنان دولتآئین نامه حضور و غیاب کار

کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی مكلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را -1ماده

رعایت نموده ، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آنكه از سوی 

 نان کتبا ترتیب دیگری مقرر شده باشد.مقام صالحیتدار دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آ

ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تاخیر ورود محسوب گردیده و با  -2ماده 

 مستخدمی که تاخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می شود :

 . ی منظورمیگردددرمرخصی استحقاق ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و 2تاخیر ورود تا  -الف

ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و فوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر  2تاخیر ورود بیش از  -ب

مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده های مستخدمین پیمانی یا دستمزد 

 تاخیر خواهد بود .کارکنان خرید خدمت و قراردادی به میزان کل ساعات 

خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول  -3ماده 

 خواهد بود. 2حكم قسمتهای الف و ب ماده 

تاخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تاخیر در هر صورت جزء مرخصی استحقاقی  -4ماده 

 منظور خواهد شد

وقوع حوادث وسوانح غیرمترقبه برای مستخدم،همسروفرزندان تحت تكفل ونیز سایر افراد خانواده – الف

 . درصورتی که تحت تكفل باشند

 هی مرجع احضار کننده .احضارمستخدم توسط مراجع قضائی وانتظامی باگوا–ب 

 تبصره : تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.

بار تاخیر ورود یا تعجیل خروج غیرموجه داشته باشد و جمع مدت  4به مستخدمی که در هر ماه بیش از  -5 ماده

ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد  4تاخیر مزبور به بیش از 

% و برای ماه 50و برای ماه چهارم به میزان  % 30شد و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان 
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پنجم به میزان صددرصد و به مدت یک ماه کسر خواهد شد و درصورت تكرار،پرونده مستخدم جهت رسیدگی 

 به هیات رسیدگی تخلفات اداری ارجاع خواهد گردید .

  .اهد بوداین ماده خو ساعت درهر ماه در هر حال مشمول حكم 8: تاخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از 1تبصره 

: درباره مستخدمینی که قبال با علل دیگری به جزء موارد فوق الذکر ، فوق العاده شغل آنان قطع گردیده 2تبصره

از سومین ماهی که تاخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیات رسیدگی 

 تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

 :نكات الزم 

ساعت( در قالب برگه  3کارکنان پس از اخذ موافقت مقام مافوق و وصول مرخصی ساعتی روزانه )حداکثر -1

تا پایان وقت (مخصوص ، بایستی زمان خروج از اداره و زمان برگشت از مرخصی )درصورتیكه خاتمه مرخصی

به نحویكه مدت مرخصی ثبت  مقرر اداری نباشد را در سیستم کنترل الكترونیكی حضور و غیاب ، ثبت نماید

 شده در سیستم با مدت مرخصی موافقت شده در برگه مربوط، کامالً یكسان باشند.

برگ مخصوص مرخصی ساعتی بایستی قبل از خروج فرد ذینفع از اداره محل خدمت، تهیه و توسط مقام  -2

 مافوق امضاء گردد.

 12اکثر مدت آن در طول سال نباید بیشتر از مرخصی کمتر از یكروز جزو مرخصی استحقاقی منظور و حد-3

 روز باشد.

 


