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گريتصدي

 

 

  

 گري تصديو کاهش  يامور واگذار :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد حوزه:

  O&DA-DM&RDکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 20: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 وظيفهشرح  کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 ک دانشگاه/دانشکده.يبر اساس برنامه استراتژ گري تصديانه کاهش يسال ياتين برنامه عمليتدو .1

بر  يردولتيدانشگاه/دانشکده به بخش غ واگذاري قابل هاي فعاليتامور و  در خصوص ريزي برنامه .2

 وزارت متبوع. هاي سياستاساس 

 تأميندر بخش سالمت و  گذاري سرمايه يبرا يردولتيجلب مشارکت بخش غ يبرا ريزي برنامه .3

 خدمات.

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 گري تصديمصوبات کارگروه کاهش  يريگيه مستندات و دستور کار جلسات، ابالغ و پيته .4

 دانشگاه/دانشکده.

 مربوط. هاي اولويت بر اساس واگذاري قابل هاي تصدين و احصاء ييتع .5

 دانشگاه/دانشکده. هاي تصدي يو روش واگذار ييبرنامه اجرا يه و بازنگريته .6

 .ها واگذاري يبرا کننده درخواست ياز واحدها يافتيدر هاي پروپوزال يو کارشناس يبررس .7

 در سطح دانشگاه/دانشکده. واگذاري قابلخدمات  شده تماممت يو اعالم نظر موارد ق يبررس .8

ا يخدمات واگذارشده دانشگاه/دانشکده از نظر انجام، لغو و  يامور مربوط به عقد قراردادها يريگيپ .9

 .ربط ذي يواحدها يد با همکاريتمد

 گري تصديواگذارشده و ارائه به کارگروه کاهش  يرد واحدهاکعمل ها گزارشبه  يدگيو رس يبررس .11

 دانشگاه/دانشکده.

و ارائه گزارش به  يط واگذاريشرا طرف قرارداد از مؤسساتتخلفات افراد و  يريگيو پ يبررس .11

 دانشگاه/دانشکده. گري تصديکارگروه کاهش 
 يانسان يروين

)آموزش و 

 توانمندسازي(

به  گري تصديکاهش  هاي سياست، استانداردها و ضوابط و ها دستورالعمل رساني اطالعآموزش و  .12

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يواحدها

 ش و نظارتيپا

مندرج در  يارهايزان انطباق خدمات مربوطه با معياز نظر م واگذارشده ينظارت بر عملکرد واحدها .13

 مانکار.يکارفرما و پ مابين في يقراردادها

د يدر هنگام تمد شده تعيين هاي سنجهبر اساس استانداردها و  واگذارشده يعملکرد واحدها يابيارز .14

 مانکاران.يقرارداد با پ

 واگذارشده يعملکرد خدمات در واحدها و ارزيابينظارت  هاي ليست چک و ها دستورالعملن يتدو .15

 مربوط. يتخصص يواحدها يبا همکار
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 شرح وظيفه کارکرد/حيطه
 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 يتخصص يدانشگاه/دانشکده با مشارکت واحدها گري تصديجلسات کارگروه کاهش  يبرگزار .16

 مرتبط.

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

با  واگذارشدهت خدمات يت و کميفيدر خصوص ک موردنظر يارهايو مع استانداردهان يه و تدويته .17

 مرتبط. يتخصص يواحدها يهمکار

 ن مربوط.يو ارسال به مسئول اي دوره صورت بهعملکرد  هاي گزارشه يته .18
و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

 يدر واحدها واگذارشدهو خدمات  ها برنامه کارايي -نهيهز ياقتصاد هاي ارزيابيمشارکت در انجام  .19

 تابعه دانشگاه/دانشکده.

و  ينوآور

 پژوهش

ت امور يفيت و کيت اطالعات مربوط به کميريمد يبرا يکيالکترون هاي سامانهجاد بانک و يا .21

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يدر واحدها واگذارشده
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يامورحقوق

 

 

 حقوقيامور  :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد حوزه:

  LA-DM&RDکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 16: تعداد بند 1 از 1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 صورت به دانشگاه يحقوقمرتبط حوزه  يها برنامهو  ها ياستراتژ ياجرا يبرا ياتيه برنامه عمليته .1

 انهيسال

 مرتبط با دانشگاه و مقرراتن يح شده قوانيمجموعه تنق و تدوينه يته .2

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 نيحقوق دانشگاه از مستنکف يفاياست و قيوثا واخذ تعهدات  .3

 دانشگاه سهيرئ ئتيه و، شورا امنا ئتيهشرکت در جلسات  .4

 ييقضا شبه و ييمطروحه در مراجع قضا يدعاو دفاع از دانشگاه در .5

 يها تهيو کم يياجرا يها دستگاه يحقوق يهماهنگ يفعال در جلسات شورا و مشارکتحضور  .6

 آن يتخصص

 تابعه دانشگاه. يبه استعالمات واحدها ييو پاسخگو يارائه مشاوره حقوق .7

 .ييقضا و شبه ييدر مراجع قضا يفريو ک يحقوق يدعاو بيو تعقاقامه  .8

 نيو معاونس يمشابه که توسط رئ نيو عناو ها و دستورالعمل ها بخشنامهه يمتن کل يحقوق دييتأ .9

 .شود يمدانشگاه، صادر 
 يانسان يروين

)آموزش و 

 توانمندسازي(

و  يکارشناسان حقوق يتخصص يحقوق يها آموزش و ساماندهي يآموزش يازسنجيمشارکت در ن .11

 کارکنان دانشگاه ريو ساران يمد يبرا يحقوق يآموزش يها دوره يبرگزار

راهبري و 

 هدايت

و ن ياز قوان برداشت و يف قانونيتابعه از جهت تداخل وظا ين واحدهايبه اختالفات ب يدگيرس .11

 يراهکارها ارائه و يقرارداد يمال يها اختالفبه  يدگيرس نيهمچن و ها آن ياجرا نحوه و مقررات

 نه.يزم نيا درر الزم يتداب اتخاذ وآن  وفصل حلمشخص جهت  يحقوق

 ش و نظارتيپا
 مورد عمل دانشگاه. مقرراتو ن يقوان و کاملح يصح بر اجراينظارت  .12
 

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 دانشگاه ينسبت به قراردادها يحقوق اظهارنظر و يبررس .13

ون حل اختالف يسيارجاع آن به کم عنداللزوم و يياجرا هاي دستگاهدانشگاه با  يموارد اختالف يبررس .14

 يياجرا هاي دستگاه

گزارش و تهيه 

 يمستندساز

 ياجرا يدر راستا افزاري نرم هاي سامانهق ياز طر يحقوق سوابق و اطالعات ات،يتجرب مستندسازي .15

 ک.يدولت الکترون

 دانشگاه. موردنياز ياراض تملک و غيرمنقولاموال  مستندسازي .16
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 توسعهمدير

 ويت

 

 

ت و يريتوسعه مد حوزه:ول اداري

 منابع

 يت و تحول اداريريتوسعه مد :نام واحد

  MD&AR-DM&RDکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 32: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 ک دانشگاه/ دانشکده.يانه واحد بر اساس برنامه استراتژيسال ياتين برنامه عمليتدو .1

 م تحول در دانشگاه.يج مفاهي، توسعه و تروياصالح نظام ادار يها برنامه ياجرا يبرا ريزي برنامه .2

 ن دانشگاه.يبه مراجع يرسان خدمتو ارتقاء سطح  رجوع اربابم يطرح تکر ياجرا يبرا ريزي برنامه .3

از نظرات کارکنان و مردم در بهبوود ارائوه    برداري بهرهجهت  هاي پيشنهادو استقرار نظام  ريزي برنامه .4

 خدمات.

 اه/دانشکده.در سطح دانشگ ياتيعمل ريزي برنامهنه کردن نظام ينهاد يبرا ريزي برنامه .5

 در سطح دانشگاه/دانشکده. يسازمان يريادگيت دانش و يرياستقرار و توسعه نظام جامع مد .6

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 يواحودها  يسوازمان  يهوا  پسوت ف واحدها و ي، شرح وظاساختار اصالح و يبازنگر هاي پيشنهاده يته .7

 وزارت متبوع. يادار ت و تحوليري/دانشکده و ارسال به مرکز توسعه مددانشگاهتابعه 

ت و يريبوه مرکوز توسوعه مود     يسازمان يواحدها جاديا اي و انحالل ادغام، يشنهادهايپو ارائه  يبررس .8

 .وزارت متبوع يتحول ادار

تابعوه بوه    يواحودها  موردنيواز  يسوازمان  يها پستل يو تبد جاديا، حذف يشنهادهايپ و ارائه يبررس .9

 .وزارت متبوع يت و تحول اداريريمرکز توسعه مد

 بوه  يمناسب و اصالح يتابعه دانشگاه و ارائه راهکارها يواحدها يالتيمسائل و مشکالت تشک يبررس .11

 .يت و تحول اداريريمرکز توسعه مد

 يو سووابق تجربو   يلير عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصييموارد انتصاب و تغ يبررس .11

 مربوط در دانشگاه/دانشکده. هاي يتهکمکارکنان شاغل در قالب 

 ندها.يو ارتقاء فرآ ياصالح، بهساز دربارهتابعه دانشگاه/دانشکده  يو مشاوره به واحدها ييراهنماارائه  .12

 يواحودها  يو همکوار  يانجام کار با هماهنگ يها روشو  ها يستمس يل و طراحيمجدد، تحل يمهندس .13

 مرتبط.

 يانجوام کوار در واحودها بوه شوورا      يندهايو فرآ ها يهرو، ها روشاصالح  هاي يتاولوشنهاد ين و پييتع .14

 .ها ينههزو کاهش  رجوع اربابت يو رضا کارايي، وري بهرهارتقاء  يدانشگاه/دانشکده برا يتحول ادار

 يانسان يروين

)آموزش و 

 توانمندسازي(

 ن.يشاغل يو مهارت يدانش يازهاين نييتع يل مشاغل برايتحل اي دورهانجام  .15

 ارشناسانک يبرا يآموزش هاي برنامه يو برگزار يآموزش هاي بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .16

 تابعه دانشگاه/دانشگاه. يدر ستاد و واحدها يتخصص

 .دانشگاه مصوب التيتشکساختار و  ياجرا حسن بر نظارت .17 ش و نظارتيپا
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 مصوب دانشگاه. التير کارکنان منطبق با تشکيو سا يتيري، مديسطوح سرپرست يها ابالغنظارت بر  .18

 يتحووول ادار يران در قالووب شووورايموود ييوورو تغضوووابط انتخوواب، انتصوواب   ينظووارت بوور اجوورا  .19

 دانشگاه/دانشکده.

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ش و يپا

 نظارت

مورتبط   يها برنامهمربوط به  يها دستورالعملو  ها بخشنامهن و مقررات و يح قوانيصح ينظارت بر اجرا .21

 مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه. بندي طبقهطرح  مانند

 مشاغل. بندي طبقهالت و يمرتبط با تشک ينيح احکام کارگزيصح ينظارت بر اجرا .21

 يهوا  پسوت دانشوگاه مطوابق    يو اجرائو  يستاد يشاغل در واحدها يانسان يروين کارگيري بهنظارت بر  .22

 مربوط.

 مربوط. افزار نرمق يتابعه دانشگاه از طر يواحدها ياتيعمل يها برنامه يش مستمر اجرايپا .23

ات و يو عمل ريوزي  برنامهمشاغل،  بندي طبقهالت، يمرتبط با تشک ياطالعات يها بانککردن مستمر  روز به .24

 ها بانکر يسا

 .ربط ذي يواحدها يبا همکار غيردولتيبه بخش  يبرنامه واگذار ينظارت بر روند اجرا .25

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 مرتبط. يها برنامهشبرد يپ يبرا يدرون بخش يبا واحدها يهماهنگ .26

 يمرتبط با حوزه کوار  سازماني برون هاي يتهکمطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايه و ارائه پيته .27

 مصوبات. يريگيو پ

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

 در حوزه مربوط. ينظارت يو ابزارها ها شاخصندها، ين فراييو تع مستندسازي .28

 دانشگاه/دانشکده. يتحول ادار يمشاغل و شورا بندي طبقهته يکم جلسات صورتو حفاظت از  ينگهدار .29

 ن مربوط.يو ارسال به مسئول اي دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته  .31

و  ينوآور

 پژوهش

 يهوا  سوبک و  هوا  نظوام ا و استقرار يو پو کارآمد يسازمان يانجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارها .31

 .يف اصليو وظا ها يتمأمور انجام کارآمد يت برايرين مدينو

 ط احراز شغل.يو شرا شغل وتحليل تجزيهشغل،  يانجام مطالعات مستمر در خصوص طراح .32
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يمنابعانسان

 

 يمنابع انسان :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد حوزه:

  HR-DM&RDکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 42: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 ک دانشگاه/دانشکده.يبر اساس برنامه استراتژ يانه حوزه منابع انسانيسال ياتين برنامه عمليتدو .1

از  يبخش سالمت ابالغ يمنابع انسان يها استيس يياجرا يها مشي خط سازي پياده يبرا ريزي برنامه .2

 وزارت متبوع.

دانشگاه/دانشکده به وزارت متبوع جهت  يانسان يروين يازهايدر جهت اعالم به هنگام ن يزير برنامه .3

 .يانسان يروين کارگيري بهاخذ مجوز 

 .يقرارداد يروهاين يده ساماندر خصوص  گذاري سياستو  ريزي برنامه .4

مختلف  يدر مقاطع زمان يفيو ک يتحت پوشش از نظر کم يانسان يرويرات نييروند تغ بيني پيش .5

 دانشگاه/دانشکده. يريگ ميتصم يشوراهاطرح در  جهت

 يها آموزشران مانند يکارکنان و مد ين آموزشينو يسازوکارها کارگيري به منظور به ريزي برنامه .6

 .يمجاز

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 وزارت بهداشت. يابالغ يمنابع انسان يها استيسبر  يمبتن ياجرائ يها مشي خطن يتدو .7

ن ييتابعه در مشاغل مختلف و تع يواحدها يانسان يروين ياختصاص يازهاين يو بررس اخذ  .8

 وزارت متبوع. ياز سو يکالن کشور ابالغ يها استيس يبر مبنا رويجذب ن ييها تياولو

 دانشگاه/دانشکده. ينظام جامع منابع انسان اندازي راهجاد و يدر ا يمشارکت و همکار .9

 بر اساس ربط ذي نيسئولم به ارائه جهت الزم يادار يها دستورالعمل و ها نامه وهيش ميتنظ و هيته .11

 .دييتأ از پس واحدها هيلک به آن ابالغ و دانشگاه مصوبات و ضوابط

 دانشگاه. کارکنان هيلک يادار و يخدمت سوابق و يپرسنل ياطالعات بانک ينگهدار و جاديا .11

 مربوط. يآگه و يآزمون استخدام يبرگزار نامه وهيشن يو تدوسازوکارها  ياسازيمه .12

 .يعلم ئتيه ياعضا و علمي هيئتر يغ نانکارکصدور احکام  و استخدام امور جامان .13

 .راپزشکانيپن قانون خدمت پزشکان و يمشمول يامور ادار انجام .14

 ط الزم.يشرا يدارا (ثارگريا ريو غ ثارگريااعم از )ت خدمت کارکنان يل وضعيانجام امور مربوط به تبد .15

، يلي، اعمال مدرک تحصتيمأمور، يع، مرخصيمربوط به انتصاب، انتقال، ترف يانجام امور ادار .16

 و قراردادها يد احکام استخداميو صدور و تمد يابيارزش

 ريغ يانسان يروين جذب و مشاغل يبند طبقه طرح يياجرا تهيمک جلسات صورت ياجرا .17

 .علمي هيئت يجذب اعضا ئتيه زه ويمم هيئت جلسات صورتو  يعلم ئتيه

، استعفا، مشاغل سخت و يازکارافتادگش از موعد، يپ کارکنان، يبازنشستگ يها درخواست يبررس .18

 مربوط. يو انجام مراحل قانون آور زيان
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 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

مقامات  يرأد از خدمت کارکنان مطابق ي، انفصال، اخراج و بازخريانجام امور مربوط به بازنشستگ .19

 .صالح يذ

 .علمي هيئتر يبه تخلفات کارکنان غ يدگيرس هاي هيئتکارکنان به  يارجاع تخلفات ادار .21

 .کارکنان ت تردديريمد .21

 .يپرسنل يها پروندهاسناد و  تيريمد .22

 منابع يها سامانهر يآن با سا يايو برقرار کردن ارتباط پو يبانک اطالعات پرسنل يجاد و نگهداريا .23

 .يانسان

 يانسان يروين

آموزش و )

 توانمندسازي(

 آموزش. تيمحور با نانکارک يتوانمندساز جامع نظام نيتدو .24

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يران واحدهايمد يو توانمندساز يبرنامه آموزش يو اجرا يطراح .25

 .موردنياز يها يستگيشابر اساس  يمختلف شغل يها گروه يبرا يآموزش يازسنجيانجام ن .26

 ساالنه کارکنان. يم آموزشيتقو رساني اطالعن و يتدو .27

 دانشگاه/دانشکده. علمي هيئتر يکارکنان شاغل غ يبرا يکيالکترون يه شناسنامه آموزشيته .28

 ش و نظارتيپا

تابعه  يواحدهاالزم به  يراهکارها ارائه و ياستخدام مقررات حيصح ياجرا بر نظارت . .29

 دانشگاه/دانشکده.

 .يپرسنل اطالعات و ستميس نمودن به هنگامکنترل و نظارت بر  .31

 يدر واحدها علمي هيئت ريو غ علمي هيئت ياعضا وانتقال نقلن و مقررات يقوان ينظارت بر اجرا .31

 تابعه دانشگاه/دانشکده.

 ثارگران و جانبازان.يمربوط به ا يها نامه آئينن و يقوان ينظارت بر حسن اجرا .32

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يکارکنان و نظام پرداخت و جبران خدمت در واحدها ينظارت بر امور ادار .33

 يو استانداردها ها شاخصتابعه دانشگاه/دانشکده بر اساس  يواحدها ينظارت بر عملکرد آموزش .34

 مربوط.

 .نانکارک شده انجام يها آموزش يبرا نامهيگواه صدور و يابيارز  .35

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 مربوطه. هاي دستورالعملو  يو استخدام يادار يها نامه آيينن يه و تدويمشارکت در ته .36

 مشاغل دانشگاه/دانشکده. بندي طبقهته يمشارکت در امور مرتبط با کم .37

 دانشگاه. يبا حوزه امور حقوق يوان عدالت اداريآراء صادره از شعب د به ييدر پاسخگو مشارکت .38

ه گزارش و يته

 يمستندساز

 در حوزه مربوط. ينظارت يو ابزارها ها شاخصندها، ين فراييو تع مستندسازي .39

 ن مربوط.يو ارسال به مسئول اي دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .41

و  ينوآور

 پژوهش

 .يمرتبط با منابع انسان يکاربرد يقاتيتحق يها طرحمشارکت در  .41

دانشگاه/دانشکده و آثار  يمصوبات منابع انسانن و يقوان يشناس بيآسانجام مطالعات الزم در خصوص  .42

 ج به وزارت متبوع.يآن بر سالمت کارکنان و جامعه و انعکاس نتا
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ردکشعمليبودجهوپاريزيبرنامه

 

 ردکش عمليبودجه و پا ريزي برنامه :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد حوزه:

  B&PM-DM&RDکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 32: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

ن ينو هاي روشو  ها تکنيکبا استفاده از  اي دوره صورت بهحوزه بودجه دانشگاه  ياتين برنامه عمليتدو .1

 .«تيريمد يحسابدار»

 و متمّم ياصالح ،يليتفص ،يشنهاديپ هاي نامه موافقت ميتنظدر  ريزي برنامه .2

 ياستان، يمل هيسرما هاي دارايي کطرح تمل هاي نامه موافقت تبادلدر  ريزي برنامه .3

 بودجه مصوب ابالغو  دانشگاه هياصالح ،يليتفص ،يشنهاديبودجه پ هيته .4

 دانشگاه هاي برنامهو  ها طرح، ها فعاليت يو برآورد درآمد اختصاص بيني پيش .5

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 دانشگاه هياصالح ،يليتفص ،يشنهاديبودجه پ هيته .6

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يبه واحدهاو اعتبارات بودجه  عيتوزو  ابالغ .7

 دستور پرداخت تنظيم ومانکاران يپ هاي وضعيت صورت يبررس .8

و ارائه  يمصارف و بررس کنترلمشارکت در  ياتيمطابق با برنامه عمل ياتيعمل نامه تفاهمب يتصو .9

 نهيکاهش هز هاي روش

 هاي بيني پيشبا  ها آنسه يو مقا ها وصوليروند  ي،اختصاص يت جذب درآمدهايوضع يبررس .11

 .ها در برنامهبا توجه به اعتبارات مصوب  شده انجام

ل نسبت يو تحل ها فعاليت يابي هزينهدر  غيرمستقيمم و يمستق هاي هزينهص ين و تشخييتع .11

 ها فعاليتم در يسربار به مستق هاي هزينه

ق سامانه اطالعات يمستقل و نظارت بر وصول آن از طر يواحدهاقابل وصول درآمد ن ييبرآورد، تع .12

 )سجاد( يدرآمد اختصاص

 د جهت کاهش آن و ارائه گزارش ماهانهيمف يو ارائه راهکارها اي بيمهکسور  ييشناسا .13

 ين مالينو نظام درواحدها  (اي سرمايه هاي دارائي تملک و اي هزينه)اعتبارات  نامه تفاهمثبت  .14

 تحت پوشش يبه واحدهاجهت ابالغ  ياتيعمل ريزي بودجه در خصوص ها دستورالعمل هيو ته يبررس .15
 يانسان يروين

)آموزش و 

 توانمندسازي(

 يمعامالت يمال ي، مبانياتيعمل ريزي بودجهنظام ) آموزشي هاي دوره يو مشارکت در برگزار يريگيپ .16

 کارکنان مرتبط. ير موارد( برايو سا

 ش و نظارتيپا

 مقررات بودجه حيصح يبر اجرا نظارت و عملکرد اعتبارات واحدها يبررس .17

بر اساس برنامه  ک از واحدهايق مراقبت در نحوه مصرف در هر يبودجه از طر ينظارت بر اجرا .18

 ياتيعمل

به آن و ابالغ  اي بودجهرد کو نظارت بر عمل يابيارز يارهاي، ضوابط و معها روشن يه و تدويته .19

 پوشش تحت مراکز، واحدها و ها حوزه

 طريق ازبه معاونت سالمت وزارت  يمستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسال پيگيري ونظارت  .21

، يسرطان بيماران ازمندان،ي، نغير ترافيکي مصدومان، يکيتراف مصدومان) يمتمرکز وزارت هاي رديف

...) 
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 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ش و يپا

 نظارت

سامانه جامع اطالعات )اطالعات مربوط به درآمد در سامانه سجاد  موقع بهح و يصح ثبت برنظارت  .21

 (يدرآمد اختصاص
 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 وبودجه برنامهبا  قيدانشگاه و تطب يقراردادها ند انعقاديمشارکت در فرآ .22

 ياتيعمل هاي برنامهدانشگاه بر اساس  هاي بدهيت پرداخت ين اولوييمشارکت در تع .23

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

 .ربط ذين يو ارائه به مسئول اي دوره صورت به اي بودجهگزارش عملکرد  تنظيم وه يته .24

 

و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

 منابع شيروند کسب درآمد و نحوه افزا ليو تحل يبررس .25

 خدمات شده تمام متيو ق ها فعاليت يابي هزينه .26

 ياتيعمل هاي برنامهل علل عدم تحقق يو تحل يبررس .27

خدمات و ارائه گزارش  شده تماممت يق آن با قيمصوب دانشگاه و تطب هاي تعرفه يل و بررسيتحل .28

 يليتحل

نه، صورت يترازنامه، صورت درآمد و هز) ساليانه ياصل يمال هاي صورت از اي بودجه هاي تحليلارائه  .29

 ان وجوه نقد(يجامع و صورت جر هاي دارائير در خالص يي، صورت تغيمنابع و مصارف دولت

 ل علل آنيو تحل شده بيني پيش هاي هزينهاز  ايجادشده هاي هزينهزان انحراف يم يبررس .31

و  ينوآور

 پژوهش

 استاندارد يابي هزينهبر اساس  ها هزينهدر  جويي صرفهمختلف اعمال  هاي راهو مطالعه  يبررس .31

در دانشگاه  ين ماليو نظام نو ريزي بودجهن ينظام نو هاي زمينهقات در يبانک تحق روزرساني بهه و يته .32

 .يعلوم پزشک
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يوحسابداريمنابعمال

 

 يو حسابدار يمنابع مال :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد حوزه:

  FR&A-DM&RDکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 33: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 يفايا يدر راستا يمال يت در گزارشگريدانشگاه و شفاف يت اطالعات ماليفيدر جهت ارتقا ک ريزي برنامه .1

 رانيمد گيري تصميمو  گويي پاسخت يمسئول

 روزرساني بهروز و اصالح و  فنّاوريو استفاده از  يداخل هاي کنترلدر خصوص ارتقا  ريزي برنامه .2

 اتينان از صحت عمليجهت حصول اطم يمال فرايندهاي

، خدمات و ها فعاليت، ها برنامه شده تماممت يبه ق يدسترس يالزم برا بسترهايجاد يجهت ا ريزي برنامه .3

 عملکرد يبر مبنا ريزي بودجه يمحصوالت در راستا

 ليدر جهت تسه ينفعان داخليذ يبرا يمال هاي گزارشآموزش نحوه استفاده از  يبرا ريزي برنامه .4

 گيري تصميمت يمسئول

 ين و مقررات و استانداردهايت قوانينان از رعايو حصول اطم يش انضباط ماليجهت افزا ريزي برنامه .5

 يبخش عموم يحسابدار

 يمال يدادهايل در ثبت رويت، سهولت و تسهيريمد ياطالعات نيازهايبه  ييپاسخگو يبرا ريزي برنامه .6

 يمال يحساب به گزارشگر يکرد از نگهدارير روييو تغ ااتک قابلو  موقع بهد اطالعات يتول يبرا

 اثربخشيو  يينان از کارايحصول اطم منظور به نه از منابعيجهت استفاده به ريزي برنامه .7

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 ش عملکردي، پااي بيمه، کسورات يگزارشگر يستم مناسب در راستايس يطراح .8

و  يمرتبط با امور مال هاي حوزهو  واحدهاه يدر کل يمال فرايندهاي ييمشکالت اجرا يريگيو پ يبررس .9

 يداخل هاي کنترلو  يمال يندهايزه کردن فرايمکان

ف متناسب با توان ين در وظايگزيو جا يو کارکنان شاغل در امور مال اي حرفه هاي صالحيت يبررس .11

 اشخاص

 هاي صالحيتتابعه دانشگاه/دانشکده بر اساس دانش، تجارب و  واحدهاي يحسابدار يد انتخاب روسايتائ .11

 .ها آن اي حرفه

نان از صحت يجهت حصول اطم يد اطالعات ماليو تول ها گزارش يطراح بندي زمانو  ريزي برنامه .12

 اتيعمل

 يانسان يروين

)آموزش و 

 توانمندسازي(

 يبرا يتخصص يآموزش هاي دوره يبرگزار و ين بسته آموزشي، تدويآموزش نيازسنجيمشارکت در  .13

 دانشگاه/دانشکده. يکارشناسان مال

 کارکنان تابعه. يبرا يحسابدار ين و مقررات و استانداردها و رهنمودهايقوان آموزش مستمر .14

 ش و نظارتيپا

ات و اخذ ينان از صحت عمليحصول اطم منظور به کارآمدمناسب و  يداخل هاي کنترلنظارت بر استقرار  .15

 موقع به ها گزارش

 يبانک هاي مغايرتو  ها گزارشو اخذ  کارآمد فنّاوري يق ابزارهاينظارت بر گردش وجوه نقد از طر .16

کاهش  يند در راستايافت وجوه نقد و ارتباط با فرايدر در يکيالکترون يو ابزارها ها سامانهاستفاده از  .17

 يانسان يروين يخطاها
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 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 شده تعريف يق با استانداردهايو تطب يبررس يبه هنگام برا هاي گزارشاخذ  .18

و  ياثربخش نان ازيحصول اطم يمناسب برا هاي ليست چکن يق تدويش و نظارت مستمر از طريپا .19

 ن و مقررات موضوعهيقوان ينان از اجراينه از منابع و حصول اطميبه ييکارا

 تيريمد يف حسابداريوظا يفايا يدر راستا يمال هاي گزارش وتحليل تجزيه .21

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

جاد يا يتابعه دانشگاه/دانشکده در راستا ياتيعمل واحدهايو  ها معاونته يبا کل يدرون بخش يهماهنگ .21

 نه منابع و مصارف.يت بهيريه در مديوحدت رو

 .موقع بهمناسب و  گيري تصميم يدر راستا ياتيعمل واحدهايو  ها معاونتبه  يتيريمد هاي گزارشارائه  .22

 هاي دستگاهو  ها سازمانو ...(،  يوان محاسبات، سازمان بازرسيد) يمراجع نظارت تعامل سازنده با .23

، ييو دارا يادارات امور اقتصاد ،ريزي برنامهت و يري، سازمان مدگر بيمه هاي سازمانمربوطه ) يياجرا

 و...(. ها بانک

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

 يدر دفاتر قانون ها حساب يو ثبت و نگهدار ين و مقررات ماليقوان يبانک اطالعات ينگهدار .24

 ت دانشگاهياثبات مالک يدانشگاه در راستا هاي دارايي مستندسازي .25

 ندهاياصالح فرا يدر دانشگاه در راستا يمال يندهايفرا يمستندساز .26

جهت ارائه به  يبخش عموم يت مطابق با استانداردهايريمد يو حسابدار يمال هاي گزارشه يته .27

 نفعانيذ

و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

 يو اثربخش ييش کارايواحدها در جهت افزا يسه عملکرد ماليمقا يبرا يمال هاي صورت وتحليل تجزيه .28

 استفاده از منابع

انه يو رشد بودجه سال ياقتصاد هاي شاخصش يسه با نرخ افزايدانشگاه و مقا ين سبد اقالم مصرفييتع .29

 ييدستگاه اجرا

 دانشگاه اي بودجهبا اطالعات  يمال هاي هزينهسه يل و مقايتحل .31

 مصوب و نرخ رشد تورم هاي تعرفهخدمات با  شده تماممت يسه قيل و مقايتحل .31

 تابعه واحدهايمنعقده با  هاي نامه تفاهمکنترل  .32

و  ينوآور

 پژوهش

 يدر راستا ها آنمناسب  کارگيري بهو  يدر حوزه مال ها فناوريرات يياطالع از تغ يمستمر برا يريگيپ .33

 ندهايو فرا ها سيستم روزرساني به
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يبانيامورپشت

 

 

 

 يبانيامور پشت :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد حوزه:

  LA-DM&RDکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 43: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 دانشگاه/دانشکده. يبانيانه امور پشتيسال ياتين برنامه عمليتدو .1

 موردنيازه کاال و خدمات ين و تهيدر جهت تأم ييه امور اجرايو انجام کل گذاري سياستو  ريزي برنامه .2

 دانشگاه. يه واحدهايکل يبرا

 دانشگاه. موردنياز يکاالهاع يو توز ينگهدار منظور به گذاري سياست ،ريزي برنامه .3

 يط عموميشرا فات، امور قراردادهايده، ترک تشريامور مناقصات، مزا يو اجرا ي، ساماندهريزي برنامه .4

 دستگاه. يف سازمانيمتناسب با وظا يو اختصاص

ده و يو مزا ياجار هاي يواگذارق يواحدها از طر يش درآمد اختصاصيافزا در جهت ريزي برنامه .5

 يدانشگاه با استفاده از ابزارها هاي ينههزو کاهش  ييجو صرفه بهو کمک  يفروش اموال اسقاط

 .يمختلف قانون

 .ها ينههزو  يت منابع انرژيريو مد ريزي برنامه .6

 کارکنان يحاتو تفر ياجتماع ،يفرهنگ يها برنامهنه يدر زم يامور رفاه يو اجرا ريزي برنامه .7

در جهت  يرسان گاه اطالعي، تلفنخانه و پايادار يوناتوماس، يا رخانهيدب امور يو سامانده ريزي برنامه .8

 .رجوع م اربابيطرح تکر ياجرا

دانشگاه با  يکيزيف يو فضاها تأسيسات يرات و بازسازينجام امور نگهداشت، تعمو ا ريزي برنامه .9

 دانشگاه/دانشکده. يعمران يها طرحو  يکيزيواحد منابع ف ينظارت فن

 دانشگاه. يه واحدهايکل يبانيامور خدمات پشت ياجرا گذاري سياستو  ريزي برنامه .11

 در سطح دانشگاه. اي يمهب يها پوششد يح خريصح يجهت اجرا ريزي برنامه .11

 دانشگاه يکيزينه از منابع فيت کارآمد در جهت استفاده بهيريو مد يسامانده .12

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 ي( با مشارکت واحدهايطيو مح يانجام کار )ستاد يها روشندها و يفرا اي دورهو اصالح  يبازنگر .13

 (شود يبه مردم م يکيخدمات الکترون ارائهکه منجر به  ييندهايت فرآيبا اولومرتبط )

 .يتخصص هاي ليست چکو نظارت بر اساس  مناقصات و انعقاد قراردادها يند برگزاريفرآ يفيارتقاء ک .14

 .واگذاري قابل يندهايدر فرآ غيردولتيجهت مشارکت بخش  ريزي برنامه .15

و م يمستق يها و کمک يرمستمرغ يها پرداختنظام  ياجرا منظور به يامور رفاه يسامانده .16

 به کارکنان. يرمستقيمغ

 زه.يمکان صورت بهامور  مستندسازياجرا و  يها روشارتقاء و بهبود  .17

 .يبانيامور خدمات پشت يو استانداردها ها شاخص روزرساني بهو  ين، بازنگريتدو .18

 دانشگاه. يکيزيف ينه از فضاهايو استفاده به يسامانده .19

 يبانيت خدمات پشتيفيو ارتقاء ک ها روشبهبود  .21

 .يبانيدر امور خدمات پشت يتخصص يها کارگروهو  ها يتهکمل يتشک .21
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 شرح وظيفه کارکرد/حيطه
 يانسان يروين

)آموزش و 

 توانمندسازي(

کارکنان حوزه خدمات  يبرا يتخصص ين و اصالح بسته آموزشيتدو، يازسنجيمشارکت در ن .22

 در سطح دانشگاه. يبانيپشت

راهبري و 

 هدايت

و نظارت بر عملکرد خدمات  يراهبر يک برايالکترون ياطالعات هاي بانک يجاد و بروز رسانيا .23

 در واحد مربوطه. ياصل يندهايو فرا يبانيپشت

 دانشگاه يبانيدر حوزه خدمات پشت ت و مشارکتيفيت کيرياستقرار نظام مد .24

 ش و نظارتيپا

 مربوط يعملکرد بر اساس استانداردها يابيارز هاي شاخص يه و بازنگريته .25

 اطالعات(. آوري فنبر  تأکيدش )با يپا يو ابزارها ليست چک يه و بازنگريته .26

انجام  يندهايفرآ هاي روشاصالح و بهبود  منظور بهستم يبه س يعملکرد ياز بازخوردها گيري بهره .27

 کار.

 ينفعان اصليذ يتمنديو منظم رضا اي دورهش يپا .28

 يامديمهم پ هاي شاخصرصد  يبرا يداشبورد نظارت ستميجاد سيا .29

 يواحدها يبانيعملکرد از امور خدمات پشت يابيگروه نظارت و ارز يدهايبازد يو اجرا ريزي برنامه .31

 تابعه

 مربوطه هاي ليست چکبر اساس  قراردادطرف  هاي شرکتبر نحوه عملکرد  يابينظارت و ارز .31

 تابعه. يدر واحدها يردولتيخدمات به بخش غ ينظارت بر امور واگذار .32

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 مرتبط. هاي برنامهشبرد يپ يبرا يدرون بخش يبا واحدها يهماهنگ .33

مرتبط با حوزه  سازماني برون هاي کميتهطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايه و ارائه پيته .34

 مصوبات. يريگيو پ يکار

گزارش و تهيه 

 يمستندساز

ل يبا تحل) عملياتيو برنامه  ها سياستو منظم گزارش عملکرد واحد منطبق با  اي دورهه يته .35

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارش

 دانشگاه. يبانيبانک اطالعات و آمار در حوزه خدمات پشت روزرساني بهو  ريزي برنامه .36

و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

 مرتبط يواحدها ياتيعمل هاي برنامه ريزي بودجهند يمشارکت در فرآ .37

 يبانيدر حوزه خدمات پشت ياثربخش هزينهو  يينه کارايهز هاي ارزيابيبرآورد و انجام  .38

 .يبانيخدمات پشت شده تماممت يق نه ويمحاسبه هز .39

 .واگذاري قابله جهت خدمات يمت پاين قييو تع ها داده وتحليل تجزيه .41

 ستاد دانشگاه هاي هزينهد خدمت و يخر يجهت پرداخت قراردادها ريزي برنامه .41

و  ينوآور

 پژوهش

 و بهبود عملکرد. يسازمان يتعال يندهايبهبود فرآ جهت درن ينو هاي فناورياز  گيري بهره .42

 هاي سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طريل و تسريتسه ياطالعات برا آوري فناستفاده از  .43

 .يکيالکترون
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يعمرانيهاطرحويکيزيمنابعف

 

 

 

 يعمران يها طرحو  يکيزيمنابع ف :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد حوزه:

  PR-DM&RDکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 35: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 هاي طرحرعامل يپدافند غ و محيطي زيستو  اقتصادي و يه فنيو انجام مطالعات توج ريزي برنامه .1

جهت مبادله با  اي سرمايه هاي داراييتملک  هاي پروژه هاي نامه موافقت نويس پيشه يو ته يعمران

 .ربط ذي هاي سازمان

بر اساس  يو آموزش ي، درمانيبهداشت يل و ارتقاء فضاهايالزم در جهت توسعه، تکم هاي ريزي برنامه .2

 .يابالغ هاي سياستو  ها برنامه

 .يعمران هاي پروژه يو منابع اجرا يو کنترل برنامه زمان ها پروژه ريزي برنامه .3

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 مانکاران و مشاوران.ياز طرف پ يارسال هاي وضعيت صورت به يدگيرس .4

 .يعمران هاي طرحن دستور کارها در ير کارها و همچنياحجام و مقاد جلسات صورته يته .5

ا ير طرح و يفاقد مد هاي پروژهن مشاور در يز مهندسيو ن ها پروژهو  ها طرحران يف مديه وظايانجام کل .6

 مشاور.

 .يعمران هاي طرحک و دو در يفاز  يمطالعات هاي طرح يا بررسيه و يته .7

 .تابعه دانشگاه يفضاها ير کاربرييدر خصوص تغ يمطالعه و بررس .8

 .يعمران هاي طرحمناقصات مرتبط با حوزه  هاي کميسيوندر  يمشارکت و اعالم نظر فن .9

 ا مشاوران.ي يمانکاران عمرانيبا پ انيته حل اختالف کارفرمايمشارکت و اعالم نظر در کم .11

 تابعه. يدر واحدها يانرژ هاي حاملمصرف  سازي بهينهمناسب جهت  يارائه راهکارها .11

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يرات در واحدهايو تعم ينگهدار يندهايو اصالح فرآ يسامانده .12
 يانسان يروين

)آموزش و 

 توانمندسازي(

کارکنان و  يبرا يآموزش هاي برنامه يو برگزار ين و اصالح بسته آموزشي، تدونيازسنجيمشارکت در  .13

 .يحوزه مرتبط تخصص يران فنيمد

 ش و نظارتيپا

 مربوطه. يعملکرد بر اساس استانداردها يابيارز ش ويپا يو ابزارها ها شاخص يه و بازنگريته .14

 تابعه. يدر واحدها يانرژ هاي حاملمصرف  سازي بهينهبر  نظارت .15

 ر منابع.يو سا اي سرمايه ييتملک دارا هاي طرحه يکل ينظارت بر حسن اجرا .16

ات يصالح بر طبق قانون و در طول دوره حيمانکاران و مشاوران ذيانتخاب پ يندهايه فراينظارت بر کل .17

 .يطرح عمران

 .ها پروژه برداران بهرهمانکاران به يان و پياز مجر يکيزيف يل فضاهايتحو يندهاينظارت بر فرا .18

 .دانشگاه هاي حوزهر يارجاع شده از سا يياجرا هاي نقشهکنترل  .19

 هاي طرحدر ارتباط با  ربط ذي هاي حوزهصادره از  هاي بخشنامهو  ها دستورالعمل ينظارت و اجرا .21

 .يعمران

 ها آن يفن هاي شناسنامهه يمنابع و ته يکيزيط فيشرا بندي طبقهو  يزيمم .21
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ليتشک

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ش و يپا

 نظارت

 تابعه دانشگاه. يواحدهاه در يو ابن تأسيسات PM هاي برگ کار ينظارت بر اجرا .22

 منابع. CM يات نگهداشت اصالحيو عمل PDMنانه يب شينگهداشت پ يو نظارت بر اجرا يريگيپ .23

 .ها دستگاه OVERHAULز يو ن يرات پس از وقوع خرابيح تعميصح ينظارت بر اجرا .24

نه اطالعات در ساما موقع بهش يزه و ورود و پايمکان ير و نگهداريح تعميصح ينظارت بر اجرا .25

CMMS 

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 يو اسناد فن يط اختصاصين شرايم و تدويمرتبط در خصوص تنظ يبا واحدها يو همکار يهماهنگ .26

 قراردادها. مناقصات و

مرتبط با حوزه  سازماني برون هاي کميتهطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايو ارائه پ تهيه .27

 مصوبات. يريگيو پ يکار

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

 يو امور عمران يکيزيدر حوزه منابع ف اي دوره صورت به يو آمار يليتحل ها گزارشه و ارائه يته .28

 ...ياتيو برنامه عمل ها سياستمنطبق با 

 سازي شفاف منظور بهنفعان يبه ذ رساني اطالعو  يکار هاي روشو  ها دستورالعملو ارائه  آوري جمع .29

 امور.

 ها نقشهو  مدارک اطالعات، مستندسازي .31

و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

 مرتبط. يواحدها ياتيبودجه عمل هاي برنامهند يمشارکت در فرآ .31

 .يعمران هاي پروژه ياقتصاد هاي ارزيابيمطالعه و  .32

 .ربط ذي يواحدها هاي پروژه شده تماممت يق نه ويمحاسبه هز .33

 ن فهرست بهاء.يبر اساس آخر يعمران هاي پروژه ينه اجرايه هزيبرآورد اول  .34

و  ينوآور

 پژوهش

 هاي سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طريل و تسريتسه ياطالعات برا آوري فناستفاده از  .35

 .يکيالکترون
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 :1پيوست 

پست سازماني( موردنياز واحدهاي ستادي ) متغيرهاي تأثيرگذار بر تعداد نيروي انساني 

هاي علوم پزشکي دانشگاه  

 ت تحت پوشش دانشگاهيجمع

 د ساالنه در منطقه تحت پوششيتعداد موال

 تحت پوشش دانشگاه يها شهرستانن مسافت از مرکز استان تا يانگيم

 مصوب دانشگاه يها معاونتتعداد 

 تعداد مرکز بهداشت/شبکه شهرستان تابعه

 تابعه دانشگاه يها مارستانيبتعداد 

 ( تابعهيآموزش يها مارستانيب) يدرمان يز آموزشکتعداد مرا

 تابعه يآموزش ريغ يها مارستانيبتعداد 

 تخت به باال تابعه 96 يدولت يها مارستانيبتعداد کل 

 ينيقات باليواحد تحق يدارا يها مارستانيبتعداد 

 مصوب يقاتيز تحقکتعداد مرا

 مرکز بودجه وزارت دييتأمستقل به  يا بودجهف يبا رد يقاتيتعداد مرکز تحق

 ف بودجه مستقليژه با رديک وينيتعداد کل

 ف بودجه مستقليبا رد بزرگ يتعداد داروخانه تخصص

 ها دانشکدهو  يو درمان يز آموزشکتعداد مرا

 يتحت پوشش دانشگاه و دانشکده پرستار يها مارستانيبتعداد کل 

 يقطع مصوب( ز بهداشت شهرستانکمارستان/مريده/ بکدانشگاه )دانش زيرمجموعه يتعداد واحدها

 وزارت( يپزشک يها تيفورت حوادث و يريمجوز از مرکز مد يدارا) اورژانس يها گاهيپاتعداد 

 يجنرال/تخصص يها مارستانيب يها اورژانستعداد 

 دانشگاه يمصوب سازمان يها پستتعداد 

 (يقرارداد ،يمانيپ ،يرسم) دانشگاه شاغل يانسان يروين لک تعداد

 ...(و علمي هيئت ،يقرارداد ،يمانيپ ،يرسم) دانشگاه ستاد در شاغل يانسان يروين لک تعداد

 ...(ي/ قراردادkب ي/ ضري/ طرحيماني/ پيستاد )رسم رازيغ بهتابعه  يشاغل در واحدها يانسان يرويل نکتعداد 

 (ي)قرارداد يموجود دانشگاه فاقد پست سازمان يانسان يرويتعداد ن
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 (يقطع يرسم جز به) شاغلتعداد کارکنان 

 

 تابعه يها مارستانيبشاغل در  يپرستار کارکنانتعداد 

 تعداد بازنشستگان تحت پوشش دانشگاه

 (يده )قطعکتعداد دانش

 (ي)قطع يتعداد گروه آموزش

 مصوب يها رشتهتعداد 

 (under/post graduate) يليتعداد رشته در مقاطع تحص

 علمي هيئتتعداد اعضاء 

 علمي هيئتل اعضاء کار به يو استاد ينسبت مجموع مرب

 علمي هيئت يمصوب اعضا يتصد بال يها پستتعداد 

 (ياقمار يجهت واحدها «مادر»ن ي)دانشگاه مع ها دانشگاهدر  يزکزه مريئت مميا عدم وجود هيوجود 

 ها دانشگاهجذب در  ييئت اجرايرخانه هيا عدم وجود دبيوجود 

 /دانشجو/ کارمند و ...(علمي هيئتافته )يق يتعداد پژوهشگر تطب

 تعداد عضو آموزش مداوم هر دانشگاه

 (الملل بينان يدانشجو جز به) دانشگاهتابعه  يل در مراکز آموزشيمشغول به تحص يتعداد دانشجو

 پسر يتعداد دانشجو

 دختر يتعداد دانشجو

 يان خوابگاهيدانشجو

 (الملل بين ياستثنا به) يارشناسک/ ياردانک انيدانشجو تعداد

 (الملل بين ياستثنا به) يعموم يترکان ديتعداد دانشجو

 (الملل بين ياستثنا به) يليمکالت تيان تحصيتعداد دانشجو

 درخشان يان استعدادهايتعداد دانشجو

 ثارگر در دانشگاهيان شاهد و ايتعداد دانشجو

 انيل دانشجوکبه  يليمکالت تيان تحصينسبت دانشجو

 (يآموزش ريغ/يآموزش) دانشگاهتحت پوشش  يمارستانيتعداد تخت فعال ب

 تابعه دانشگاه يمارستانيژه بيو يها تختتعداد 

 ز(ياليو همود ms، يز صفاقياليوند و دي، پي، تاالسميليهدف )هموف يها گروهماران يتعداد ب

 ک سالي يط ييو سرپا يرش بستريتعداد موارد پذ

 د، لغو(يسال گذشته )صدور، تمد 5 يصادره دانشگاه ط يصيو تشخ يمراکز درمان يها پروانهن يانگيتعداد م
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 (ها مطب جز به مؤسساتر ي، ساپرتو پزشکي ي، واحدهاها مارستانيبتعداد مؤسسات تحت پوشش )

 تحت پوشش يها مطبتعداد 

 («يدرمان» يردولتيو غ ي)دولت ييسرپا يتعداد مراکز ارائه خدمات و مراقبت بستر

 مجوز از مرکز اورژانس دانشگاه( يدارا) يخصوصآمبوالنس  يتعداد واحدها

ي با نگهداري شهر دروني تحت پوشش دانشگاه )آزادراه/ بزرگراه/ راه اصلي/راه فرعي/ راه ها راهمجموع مسافت 

 ادارات راه(

 يدرمانت بحران و خدمات يريقطب بودن دانشگاه از نظر مد

 (مترمربع 1111) دانشگاه ير آموزشيو غ يآموزش يفضا متراژ

 عرصه )فعال( کل متراژ

 ان )فعال(يمتراژ کل اع

 آماده بکار دانشگاه يتعداد خودروها

 ارد تومان(يليسال به م 3متوسط ) يعمرانزان اعتبار يم

 يمر/سردخانه/ انبارهاي/ پلبندي بسته/ ي/ بهداشتيشي/ آرايدنيو آشام کيمواد خورا يديتول يتعداد واحدها

 )در مرکز استان( يدنيو آشام کيو مواد خورا يبهداشت يشيمواد آرا ينگهدار

 يو مشاغل خانگ يارگاهکو شناسه نظارت  يبهداشت يشيتعداد پروانه ساخت مواد آرا

 يو بهداشت يشي، آرايدنيآشام يص مواد خوردنيه /ترخيواردات مواد اول يش برايتعداد مجوز گشا

 يبهداشت يشي، آرايدنيآشام يمواد خوردن يصادرات يها يگواهتعداد 

 يبهداشت يشياز مراکز عرضه محصوالت آرا شده انجام يدهايبازدتعداد 

 شگاه دارو و غذايافت شده در آزمايو ... در ي، داروئيتعداد نمونه مواد غذائ

 غذا و دارو برداري بهرهو  سيتأس يها پروانهتعداد 

 ساخت غذا و دارو يها پروانهتعداد 

 غذا و دارو يواحدها يمسئول فن يها پروانهتعداد 

 غذا و دارو يار( واحدهاک يها دستورالعملتعداد ) SOPتعداد 

 سال کي يدر ط کيزات پزشيتعداد مجوز صادرات و واردات تجه

 سال کيدر  کيزات پزشيتعداد پروانه ساخت تجه

 )فعال( کيزات پزشيملزومات و تجه يديتول يتعداد واحدها

 (ي)در حوزه دانشگاه کيزات پزشيملزومات و تجه کننده توزيع يها شرکتتعداد 

 (ي)در حوزه دانشگاه کيزات پزشيعرضه و فروش ملزومات و تجه يتعداد واحدها

 فعال در حوزه تحت پوشش دانشگاه يصنعت يتعداد واحدها

 دانش سالمت يها شهرک/ بنيان دانش يها شرکت/ آوري فنتعداد مرکز رشد/پارک 
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 ها يخبرگزار/ها تيسا وب/  يات محلينشرتعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


