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 آمار و اطالعات؛

 

    ارزیابی عملکرد گذشته قویترین ابزار جهت برنامه ریزی آینده، 

 

 .و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریت است 

 قام معظم رهبریم                                                                                     
 

 

 دکتر غالمعباس محمدی

 دانشکده علوم پزشکی سیرجانرئیس 

 

 ph.dدکترای  تحصیلی : مدرک

 بیوشیمی پزشکی تحصیلی : رشته

 نوع استخدام :  هیئت علمی رسمی

 مرتبه علمی : استاد تمام

 1336متولد 

 

                                                                                                                                                                  
 

 

 آمار، 

ارائه اطالعات دقیق به نفع آینده ،پایه اصلی برنامه ریزی کشور استامانت و 

جامعه و کشور است، ارائه آمار غیر واقعی گناه بزرگ و خیانت ملی است.         
                                                  

 یکتر حسن روحاند                                                                              
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 معاونت درمان
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 رابط بیمارستان غرضی و نبی اله شهریاری رابط بیمارستان والیت حسین ناصری نژادتشکر از با      

 

 معاونت بهداشتی
ی، غالمرضا ، اكبر اسدصوری حمیده مژده ستوده پناه، دكتر محمد موقری پور، دكتر نرگس جهانگیری، حکیمه فارسی نژاد، سکینه مکی آبادی،
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 ،ه ابراهیمیفاطم سب،ملیحه السادات رضوی نعلیرضا مریدی، صادق صادقی، زهرا دهشیری، بتول هاشمی، جعفرآبادی، مهری هاشمی، پور

 نیای، عاطفه قاسمی  نژاد ر، محبوبه مظفری نیاسهیال عباسلو، سحر پارسانیانوشین كی نیا، علی مجیدی پاریزی، 

 

 

 تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی، معاونت آموزشی
ظم سیوندی، دانشاه، اعمید مرادكتر عباس ارسالنی، محبوبه خواجویی نژاد، مریم فخرالدینی، مریم موسویان، محمدصادق رازقی، مسعود عرب، 

 مهری زیدآبادی
 

 

 مدیریت غذا و دارو
 دآبادی نژادحمت اله زییابانی، ربحسینی، بتول فرهبد، طیبه هاشمی مرضیه السادات جوادی دكتر دكتر عباس فخریان، دكتر پریناز امیری مقدم، 

 با تشکر از دكتر احمدرضا سلطانی پور )مدیر سابق غذا و دارو( 
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 1396 در سال سیرجان علوم پزشکی هکددانش تصدی به تفکیک واحدالمصوب و بسازمانی توزیع فراوانی پست های  -1-1جدول

تصدی به الهای ب درصد پست

های مصوب پست  

های  پست

تصدیالب  

های  پست

 باتصدی

های  پست

 مصوب
 نام واحد

%72  ریاست و پشتیبانی 94 26 68 

%80 ییآموزشی، فرهنگی، تحقیقات و دانشجومعاونت  71 14 57   

%59  معاونت بهداشت 564 228 336 

%75  معاونت غذا و دارو 16 4 12 

%54  معاونت درمان 33 15 18 

%35 (امام رضا )ع مارستانیب 375 243 132   

%33  فوریت های پزشکی 39 26 13 

%53  جمع 1192 556 636 

 

 

 

 1396های سازمانی به تفکیک شهری و روستایی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال توزیع فراوانی  پست   -1-2جدول 

 روستایی شهری کل

1192 1113 79 

 

 

 

 1396غیر هیات علمی شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان به تفکیک محل خدمت در سال  کارکنان وزیع فراوانیت -1-3جدول 

 نوع استخدام
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 پی
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 ریاست و پشتیبانی 24 2 1 16 5 14 0 62

ییآموزشی، فرهنگی، تحقیقات و دانشجومعاونت  10 3 4 6 3 14 0 40  

 معاونت بهداشت 217 11 20 38 8 104 44 442

 معاونت غذا و دارو 4 0 2 1 0 1 0 8

 معاونت درمان 10 5 4 6 2 1 0 28

(امام رضا )ع مارستانیب 112 131 150 79 82 96 48 698  

 فوریت های پزشکی 19 7 16 32 0 6 8 88

 جمع 396 159 197 178 100 236 100 1366



 صل اول: معاونت توسعه مدیریت و منابعف                                                                         1396سال –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

3 

 

 1396سال ر دانشکده علوم پزشکی سیرجان در توزیع فراوانی کارکنان هیات علمی شاغل د -1-4جدول 

 نوع استخدام
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 هیات علمی 41 40 1 0 21 0 0 0 0 22

 
 

1396به تفکیک محل خدمت در سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان توزیع نسبی کارکنان غیر هیات علمی  -1-1-1نمودار  

 
 

 

1396به تفکیک نوع استخدام در سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان توزیع نسبی کارکنان غیر هیات علمی  -1-1-2نمودار   

 

5% 3%
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تحقیقات و دانشجویی

معاونت بهداشت

معاونت غذا و دارو

معاونت درمان

(ع)بیمارستان امام رضا 

فوریت های پزشکی

7%
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15%
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 1396پزشکان شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال  وزیع فراوانیت -1-5جدول 

 جمع

 نوع منطقه جغرافیایی

 شهری روستایی 

 زن مرد زن مرد

عمومیپزشک  30 19 16 4 69  

 دندانپزشک 7 8 2 4 21

 داروساز 3 0 0 0 3

 (Ph.D) دکترای تخصصی 0 1 0 0 1

 متخصص جراحی عمومی 0 4 0 0 4

 متخصص داخلی 2 3 0 0 5

 متخصص زنان 4 0 0 0 4

 متخصص اطفال 1 3 0 0 4

 متخصص بیهوشی 0 2 0 0 2

 سایر تخصص ها 17 25 0 0 42

 

 

1396توزیع فراوانی پزشکان دانشکده علوم پزشکی سیرجان به تفکیک جنسیت در سال  -1-2نمودار   

 
 

 

1396پیراپزشکان شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال توزیع فراوانی  -1-6جدول   

 جمع

سایر 

 پیراپزشکان
 بهیار ماما بهورز

کاردان یا 

 تکنسین بیهوشی

کاردان یا تکنسین 

 اتاق عمل

فه ایپرستار حر  

 )کارشناس و باالتر(
نوع منطقه 

 جغرافیایی
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 شهری 231 24 11 4 15 2 20 3 11 0 16 6 151 109 602

 روستایی 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 36 28 12 2 90

 جمع 231 24 11 4 15 2 20 3 23 0 52 34 163 111 693

 

23

12

0 1 4 3 0 3 2

25

46

9 3 0 0 2 4 1 0

17

مرد زن



 صل اول: معاونت توسعه مدیریت و منابعف                                                                         1396سال –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

5 

 

 

 1396سال  در علوم پزشکی سیرجان به تفکیک مدرک تحصیلی هکددانشکارکنان شاغل در فراوانی توزیع  -1-7جدول  

 جمع
 سطح تحصیالت

 
 دکتری کارشناس ارشد کارشناس کاردان دیپلم زیر دیپلم

 رسمی 37 16 167 56 87 34 397

 پیمانی 13 8 116 12 9 1 159 نوع استخدام

 سایر 81 34 316 73 266 62 832

 جمع 131 58 599 141 362 97 1388

 

 

 

6139تا پایان سال  علوم پزشکی سیرجان به تفکیک مدرک تحصیلی هکددانشکارکنان ی نسبتوزیع  -1-3نمودار   

 

 

 

 1396 درسال سیرجان ه علوم پزشکیکددانش برگزار شده حضوری دوره های آموزشی توزیع فراوانی -1-8جدول 

 عنوان  عمومی، بهبود مدیریت، شغلی

 تعداد دوره های برگزار شده 121

ت دوره های برگزار شدهعاسا جموعم 800  

 تعداد شرکت کنندگان دوره ها 694

 درصد کارکنان پیمانی دوره  های برگزار شده را گذرانده اند. 50تمامی کارکنان رسمی و *       

 

10%

4%

43%
10%

26%

7% دکتری

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

کمتر از دیپلم
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 1396در سال  سیرجانه علوم پزشکی کدخودروهای در تملک دانش وزیع فراوانیت -1-9جدول 

 سواری کامیون، تراکتور، لودر نسالآمبو سایر)وانت( جمع
اتوبوس و مینی 

 بوس
 نام واحد

 معاونت توسعه 0 1 0 0 0 1

 معاونت درمان 0 0 0 0 0 0

 معاونت بهداشت 0 2 0 2 7 11

 معاونت غذا و دارو 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 
دانشجویی و ، آموزشیمعاونت 

 فرهنگی

 اورژانس 0 0 0 16 0 16

 بیمارستان 1 3 0 7 1 12

 جمع 1 7 0 25 8 41

 

 

 

 

 1396در سال  (نفر)خدمات حجمی واگذار شده به تفکیک نوع خدمت و معادل نیروی انسانی  -1-10جدول 

 معادل نیروی انسانی نوع خدمات حجمی واگذار شده عنوان ردیف

 6 امور ایاب و ذهاب و سرویس دهی پرسنل معاونت توسعه (امور نقلیه)واگذاری خدمات خودرویی  1

 2 امور ایاب و ذهاب و سرویس دهی پرسنل معاونت درمان (امور نقلیه)واگذاری خدمات خودرویی  2

 18 پرسنلامور ایاب و ذهاب و سرویس دهی  معاونت بهداشتی (امور نقلیه)واگذاری خدمات خودرویی  3

 1 امور ایاب و ذهاب و سرویس دهی پرسنل معاونت غذا و دارو (امور نقلیه)واگذاری خدمات خودرویی  4

 19 امور ایاب و ذهاب و سرویس دهی پرسنل آموزشیمعاونت  (امور نقلیه)واگذاری خدمات خودرویی  5

 11 و سرویس دهی پرسنلامور ایاب و ذهاب  بیمارستانواگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  6

 10 خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات بیمارستانواگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات  7

 9 تهیه پرس غذا واگذاری تغذیه بیمارستان 8

 109 ارائه خدمات بهداشت سالمت شهری واگذاری خدمات گروه بهداشتی 9

 

 

 

 1396در سال  دانشکده علوم پزشکی سیرجان پروژه های عمرانی بهره برداری شده -1-11جدول 

 محل تامین اعتبار سال شروع پروژه )مترمربع(زیربنا  عنوان پروژه ردیف

 خیرین 1396 90 حداث پایگاه امداد جاده ایا 1

 خیرین 1396 90 احداث پایگاه اورژانس 2

 طرح تحول 1396 1500 حداث مرکز بهداشتی درمانی روستاییا 3

 طرح تحول 1395 2300 کلینیک ویژه بیمارستاناحداث  4

 طرح تحول 1395 600 بیمارستان زایمانی توسعه و بهسازی بلوک 5

 طرح تحول 1395 600 بیمارستان غربالگریتوسعه و بهسازی بلوک  6
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 1396در سال  در دست اجرا پروژه های عمرانی -1-12جدول 

 پیشرفت فیزیکیمیزان  ) مربعمتر(زیربنا  عنوان پروژه

 توسعه

 %100 577 بلوک غربالگری سرطان

 %50 1200 اورژانس بیمارستان امام رضا )ع(

 %65 2300 کلینیک تخصصی

 %65 6000 بلوک زایمانی

 بهداشت

 %15 500 احداث مرکز خدمات جامع سالمت شهری مکی آباد

 %30 250 احداث پایگاه سالمت سیدالشهدا

 %35 250 سالمت بهاراحداث پایگاه 

 %35 350 احداث مرکز بهداشتی پاریز

 %35 150 احداث زیست پزشک پاریز

 %65 150 احداث زیست پزشک خواجو شهر

 %85 - باب خانه بهداشت روستایی 19احداث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 فصل دوم

 معاونت درمان

 

 غالمرضا جهانشاهیدکتر 

 معاون درمان
 

 دکترای تخصصی تحصیلی : مدرک

 روانپزشکیرشته تحصیلی : 

 : پیمانی نوع استخدام

 1344متولد: 
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  95-96 در سال های شهرستان سیرجانهای  متوسط تخت فعال بیمارستان و تخت ثابت توزیع فراوانی -2-1جدول 

 تخت ثابت تخت فعال
 ردیف وابسته به نام بیمارستان )واحد(

 95سال  96سال  95سال  96سال 

 1 دانشکده علوم پزشکی بیمارستان امام رضا )ع( 197 197 175 176

 2 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 160 160 148 134

 3 سایر نهاد ها و ارگان ها بیمارستان والیت 32 32 19 16

 کل 389 389 342 326

 

 

 1396 شهرستان سیرجان به تفکیک نوع وابستگی در سال های توزیع نسبی تخت های فعال به ثابت در بیمارستان -2-1نمودار

 
 

 

 

 1396در سال به تفکیک بخش  شهرستان سیرجانهای  بیمارستان فراوانی تخت فعالتوزیع  -2-2جدول 

 متوسط تخت فعال
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ی 
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دا

 

 بخش              

 

 

 

 بیمارستان           
 بیمارستان امام رضا )ع( 25 19 23 6 6 6 2 2 14 29 8 10 8 0 10 8 176

 بیمارستان غرضی 11 18 24 16 2 3 6 2 10 0 7 10 12 3 3 7 134

 بیمارستان والیت 4 0 0 6 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 16

 کل 40 37 47 28 8 9 9 7 26 29 15 20 20 3 13 15 326

 

 

دانشکده علوم پزشکی سازمان تامین اجتماعی سایر نهاد ها و ارگان ها

0.893
0.837

0.5
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 1396های شهرستان سیرجان در سال  توزیع فراوانی متوسط کل تخت های فعال بیمارستان -2-2نمودار 

 
 

تخت   3عروق با  تخت و کمترین آن مربوط به بخش قلب و 47بیشترین تخت فعال شهرستان سیرجان مربوط به بخش زنان و زایمان با 

مارستان دکتر غرضی تخت، بیشترین تخت فعال بی29روانپزشکی با باشد. بیشترین تخت فعال بیمارستان امام رضا)ع( مربوط به بخش می

 تخت می باشد. 6با  عمومی ییمارستان والیت مربوط به بخش جراحتخت و بیشترین تخت فعال ب 24مربوط به بخش زنان و زایمان با 

 

 

 1396در سال وابستگی به تفکیک نوع  شهرستان سیرجانهای  بیمارستان فعالیت بیمارستانی در شاخص های -2-3جدول 

تعداد 

 بستری

مراجعه 

 مستقیم

انتقالی از 

 بیمارستان دیگر

انتقالی از 

 بخش دیگر

تخت روز 

 اشغالی
 نام بیمارستان و نوع وابستگی تخت روز کل

 دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان امام رضا)ع( 64740 46238 1428 157 15401 15468

 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 48783 36316 245 252 15035 15287

 سایر نهاد ها و ارگان ها بیمارستان والیت 6600 730 0 0 540 430

 جمع کل 120123 83284 1673 409 30976 31185

 

 
 95-96 در سال های شهرستان سیرجانهای  درصد تخت روز اشغالی بیمارستان  -2-4جدول 

 تغییرات تخت روز اشغالی در

 95نسبت به سال  96سال 

 درصد اشغال تخت
 ردیف وابسته به نام بیمارستان )واحد(

 95سال  96سال 

 1 دانشکده علوم پزشکی بیمارستان امام رضا )ع( 70 42/71 42/1

 2 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 6/72 2/76 6/3

 3 سایر نهاد ها و ارگان ها بیمارستان والیت 7 17 10
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 95-96 در سال های شهرستان سیرجانهای  متوسط روزهای بستری بیمارستان -2-5جدول 

متوسط روزهای تغییرات 

نسبت به  96در سال  بستری

 95سال 

 متوسط روزهای بستری
 ردیف وابسته به نام بیمارستان )واحد(

 95سال  96سال 

 1 پزشکیدانشکده علوم  بیمارستان امام رضا )ع( 49/2 73/2 24/0

 2 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 4/2 2/39 -01/0

 3 سایر نهاد ها و ارگان ها بیمارستان والیت 95/1 2 05/0

 

 

 

 95-96 در سال های شهرستان سیرجان نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت  -2-6جدول

بیمارپذیری هر تخت  تغییرات

 95 سال بهنسببت  96سال  در

 هر تختبیمارپذیری 
 ردیف وابسته به نام بیمارستان )واحد(

 95سال  96سال 

 1 دانشکده علوم پزشکی بیمارستان امام رضا )ع( 25/96 07/95 -18/1

 2 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 12/110 96/116 84/6

 3 سایر نهاد ها و ارگان ها بیمارستان والیت 16/3 3/2 -86/0

 

 

 

 96 در سال شهرستان سیرجانهای  بیمارستان میزان فعالیت یا چرخش تخت -2-7جدول 

 فعالیت تخت
 ردیف وابسته به نام بیمارستان )واحد(

 96سال 

 1 دانشکده علوم پزشکی بیمارستان امام رضا )ع( 90/95

 2 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 96/116

 3 ارگان ها سایر نهاد ها و بیمارستان والیت 81/50

 

ره زمانی ل یک دوتعداد دفعاتی که یک تخت بیمارستانی ، بطور متوسط ، اشغال گرانش را ) بیماران بستری ( در طو چرخش تخت: تعریف

  .ندیا به عبارتی در یک دوره معین)معموال یک ماهه( چه تعداد بیمار از یک تخت استفاده می کن  معین تغییر می دهد

 

 

 1396در سال  شهرستان سیرجانهای  فوت شدگان بیمارستان نسبت -2-8جدول 

 نسبت فوت شدگان در هزار نفر
 ردیف وابسته به نام بیمارستان )واحد(

 96سال 

 1 دانشکده علوم پزشکی بیمارستان امام رضا )ع( 60/12

 2 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 23/9

 3 ارگان هاسایر نهاد ها و  بیمارستان والیت 0
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 1396در سال به تفکیک نوع وابستگی  شهرستان سیرجانهای  بیمارستان دراعمال جراحی انجام شده توزیع فراوانی  -2-9جدول 

اعمال جراحی 

 سرپایی

عمال جراحی ا

 اورژانسی بستری

اعمال جراحی 

 عادی
 نام بیمارستان و نوع وابستگی زایمان سزارین زایمان طبیعی

 دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان امام رضا)ع( 916 1404 4751 2402 289

 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 1175 1253 5019 1334 665

 ارتش بیمارستان والیت 21 9 352 15 21

 جمع کل 2112 2666 10122 3751 975

 

 

 

  1396در سال  شهرستان سیرجانهای  درصد سزارین بیمارستان -2-10جدول 

 درصد سزارین به زایمان 
 ردیف وابسته به نام بیمارستان )واحد(

 96سال 

 1 دانشکده علوم پزشکی بیمارستان امام رضا )ع( 48/39

 2 سازمان تامین اجتماعی بیمارستان غرضی 40/48

 3 سایر نهاد ها و ارگان ها بیمارستان والیت 70

 
زایمان( و سپس بیمارستان دکتر 30رین از سزا21) %70سزارین مربوط به بیمارستان والیت با کنید بیشترین درصد همانگونه که مشاهده می

 زایمان( می باشد.2320از  نسزاری 916) %48/39زایمان( و در نهایت بیمارستان امام رضا)ع( با 2428سزارین از 1175) %40/48غرضی با 
 

 

 

 1396در سال به تفکیک نوع وابستگی  شهرستان سیرجانهای  بیمارستانس مراجعین سرپایی به اورژانتوزیع فراوانی  -2-11جدول 

تعدادپذیرش از 

115 

 تعداد مراجعین به درمانگاه اورژانس

  نام بیمارستان و نوع وابستگی
ها

ده 
 ش
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ک
 

 دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان امام رضا)ع( 29812 17066 46 5432 624 125 5108

 بیمارستان غرضی 42183 12027 760 7036 98 104 2045
سازمان تامین 

 اجتماعی

 ارتش بیمارستان والیت 6660 542 53 20 16 0 0

 جمع کل 78655 29635 859 12488 10440 229 7153
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 1396های مورد نیاز در سال  بر حسب تخصصان سیرج بیمارستان های شهرستان سرپایی به توزع فراوانی مراجعین -2-12جدول 

 عنوان بیمارستان امام رضا)ع(  بیمارستان غرضی بیمارستان والیت 

 عمومی 0 86601 567

 اطفال 4329 11366 202

 دندانپزشکی 0 5454 1708

 داخلی 10920 29921 52

 اورژانس 91730 112377 6028

 زنان و زایمان 7801 4290 212

 مامایی 0 13598 31

 چشم 872 1578 911

 گوش حلق و بینی 1272 1792 0

 جراحی عمومی 19 1025 359

 ارتوپدی 2606 5152 845

 پوست و آمیزشی 13 0 0

 اعصاب و روان 4 0 78

 قلب و عروق 506 914 52

 ارولوژی 5488 483 0

 سایر تخصص ها 4107 14234 1813

 جمع 129667 288785 12858

 

 

 1396در سال  سیرجان ستانشهر توزیع فراوانی پزشکان متخصص -2-13جدول 

 ردیف عنوان 1396سال 

 1 زنان و زایمان 9

 2 جراحی عمومی 8

 3 داخلی 10

 4 بیهوشی 6

 5 قلب و عروق 6

 6 عفونی 4

 7 ارتوپدی 4

 8 رادیولوژی 10

 9 پاتولوژی 3

 10 پوست 2

 11 چشم 3

 12 گوش ، حلق ، بینی 6

 13 ورولوژین 3

 14 ورولوژیا 3

 15 روانپزشکی 5

 16 جراحی مغز و اعصاب 3
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 1396در سال  سیرجان ستانشهر درمانیمراکز  توزیع فراوانی -2-14جدول 

 ردیف عنوان 1396سال   ردیف عنوان 1396سال 

 1 عمومیدرمانگاه های  11 9 دفاتر کار گفتار درمانی 4

 2 درمانگاه های دندانپزشکی 5 10 دفاتر کار شنوایی سنجی 7

 3 مراکز درمان سوء مصرف مواد 28 11 دفاتر کار بینایی سنجی 5

 4 آزمایشگاه های تشخیص طبی 19 12 دفاتر کار تغذیه و رژیم درمانی 4

 5 مطب پزشکان متخصص 60 13 دفاتر کار درمانی 4

 6 مطب پزشکان عمومی 56 14 رادیولوژی و مراکز تصویربرداری پزشکیمؤسسات  13

 7 مطب دندانپزشکان 60 15 مراکز توانبخشی 42

 8 دفاتر کار مامایی 11 16 مشاوره خدمات پرستاری 5

 

 

 

 

 96در سال  سیرجانه علوم پزشکی کدنظارت بر درمان دانش ای نظارتی انجام گرفته توسط واحداهم فعالیته -2-15جدول 

 تعداد بازدید از مراکز

 1396سال  عنوان

 3 ازدید از بیمارستانب

 30 های عمومی بازدید از درمانگاه

 11 های تشخیص طبی بازدید از آزمایشگاه

 30 بازدید از مطب پزشکان متخصص

 60 بازدید از مطب پزشکان عمومی

 30 بازدید از مطب دندانپزشکان

 8 دفاتر کار ماماییبازدید از 

 10 بازدید از دفاتر کار گفتاردرمانی

 3 بازدید از دفاتر کار شنوایی سنجی

 5 بازدید از دفاتر کار بینایی سنجی

 10 بازدید از مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری، مامایی و بالینی

 30 ازدید از مؤسسات ساخت و فروش عینک طبیب

 25 درمان سوء مصرف موادبازدید از مراکز 

 20 بازدید از مراکز تزریقات و پانسمان

 تعداد موارد اقدامات قانونی
 25 شکوائیه های رسیده و اقدام شده در حوزه نظارت بر درمان

 15 پلمپ مراکز غیر مجاز
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 96آمارهای مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی در سال 
 

 1396سال  سیرجان درپایگاه های اورژانس و امداد جاده ای شهرستان توزیع فراوانی  -2-16جدول 

 شهرستان

 پایگاه های اورژانس

 مصوب
 موجود

 جاده ای شهری

 12 2 21 سیرجان

 

 

توزیع نسبی پایگاه های اورژانس  -2-3نمودار   

 
 

 

 
 1396لیست پایگاه های اورژانس شهرستان سیرجان در سال  -2-17جدول 

 نام مسئول پایگاه آدرس نام پایگاه نوع پایگاه

 پایگاه شهری
 حسین صالحی خیابان رازی مرکزی

 امین افروغ خیابان ابن سینا شهری

 جاده ایپایگاه 

 سجاد شکوهیان چهارراه مکی آباد پلیس راه

 اکبر مظفرپور بافت_سیرجان 35کیلومتر بلورد

 محمود اناهیده بندرعباس_سیرجان 35کیلومتر صاحب الزمان

 احمد علی کریمی بندرعباس_سیرجان 60کیلومتر بهمن)بعد از تونل(22

 مجتبی کریمی نیریز_سیرجان 45کیلومتر خیرآباد

 شاهی خسرو حسن شهربابک_سیرجان 35کیلومتر شهید رجایی )زیدآباد(

 مرادی مجتبی شاه روستای کرون امیرالمومنین

 شاهی سجاد حسن کرمان_سیرجان 55کیلومتر خانه سرخ

 سجاد سیوندی کرمان_سیرجان 25کیلومتر حسین آباد

 مجتبی زیدآبادی زیدآباد شهری زیدآباد

 پورعلیرضا سبزعلی دارستان دارستان

 مجتبی حیدری پاریز پاریز

2
14%

12
86%

شهری

جاده ای
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 1396جان در سال سیرستان شهره علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کددانش115اورژانس  عملکرد  -2-18جدول 

 جاده ای شهری نوع فوریت
جمع 

 کل

 تعداد کل فوریت

 4100 987 3113 حوادث مرتبط با حمل و نقل

 1988 469 1519 حوادث غیر مرتبط با حمل و نقل

 5738 1073 4665 بیماری

 تعداد مصدومین

 4100 987 3113 حمل و نقلحوادث مرتبط با 

 12 7 5 شدگیغرق 

 co 7 7 14مسمومیت با 

 339 55 284 سایر مسمومیت های داروئی و غیره

 0 0 0 سرمازدگی

 11 0 11 گرمازدگی

 885 165 720 ترومای غیر مرتبط با حمل و نقل

 1965 753 1212 سایر حوادث

 تعداد بیمار

 898 195 703 قلبی

 635 148 487 تنفسی

 120 40 80 اورژانس زنان

 4085 690 3395 سایر بیماری ها

 28 12 14 تعداد زایمان در حضور تکنسین

 50 خودکشی ،دیگر آزاری : تعداد مصدومین ناشی از حوادث عمدی

 تعداد مددجو با نتیجه درمان در محل
 125 50 85 فوریت های تصادفی

 456 94 362 فوریت های غیرتصادفی

 تعداد مددجو با نتیجه اعزام به بیمارستان
 3070 679 2391 فوریت های تصادفی

 4172 700 3472 فوریت های غیرتصادفی

 تعداد مددجو با نتیجه عدم همکاری و اخذ امضا
 788 244 544 فوریت های تصادفی

 2727 583 2144 فوریت های غیرتصادفی

 ...کاذب وتعداد مددجو با نتیجه فاقد مصدوم ، 
 248 80 168 فوریت های تصادفی

 523 81 442 فوریت های غیرتصادفی

تعداد مددجوی با نتیجه فوت قبل از رسیدن 

 نسالآمبو

 87 44 43 فوریت های تصادفی

 268 39 229 فوریت های غیرتصادفی

 تعداد مددجوی با نتیجه فوت در حضور تکنسین
 14 0 14 فوریت های تصادفی

 13 0 13 های غیرتصادفیفوریت 

 cpr تعداد 
 10 موفق

 65 ناموفق

 میانگین زمان )دقیقه(

تا رسیدن بر بالین  115ز لحظه شروع پاسخگوئی کارشناس ا

 بیمار
6 15 21 

نس از محل حادثه تا رسیدن به مرکز الز لحظه حرکت آمبوا

 درمانی
6 15 21 

 تعداد موارد رها سازی
 400 150 250 توسط تکنسین

 325 250 75 توسط سازمان های دیگر

 115تعداد کل تماس با 

 145200 منجر به اعزام آمبوالنس

 10145 مزاحم

 7140 مشاوره

 20365 سایر
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 1396مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی در سال  توزیع فراوانی -2-19جدول 

 نوع تصادف

 وضعیت مصدوم

 سرنشین عابر راننده جمع
 موتورسوار

 مرد زن مرد زن مرد زن

 2370 460 440 300 70 40 840 220 تصادفات درون شهری

 1541 50 351 250 10 5 850 25 )غیر از راههای روستایی(تصادفات برون شهری 

 189 45 25 10 0 0 109 0 تصادفات راه های روستایی

 4100 555 816 560 80 45 1799 245 جمع

 

 

 1396در سال  جانسیرستان شهرمجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک نوع مصدومیت  فراوانیتوزیع   -2-20جدول 

 نوع مصدومیت ردیف
 وضعیت مصدوم

 جمع
 موتورسوار سرنشین عابر راننده

 3692 405 1250 90 1947 جراحت سطحی 1

 363 143 116 33 71 جراحت شدید 2

 0 0 0 0 0 نقص عضو 3

 45 7 10 2 26 فوتی 4

 4100 555 1376 125 2044 جمع

 

 

 1396ناشی از تصادفات رانندگی شهرستان سیرجان به تفکیک نوع مصدومیت در سال توزیع نسبی مجروحین  -2-4-1نمودار 

 
 

 1396ناشی از تصادفات رانندگی شهرستان سیرجان به تفکیک وضعیت مصدوم در سال توزیع نسبی مجروحین  -2-4-2نمودار 

 

90%

9%

1%

جراحت سطحی

جراحت شدید

فوتی

50%

3%

34%

13%

راننده

عابر

سرنشین

موتورسوار
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 1396در سال  جانسیرستان شهرمجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت مصدوم  توزیع فراوانی -2-21جدول 

 گروه سنی ردیف
 وضعیت مصدوم

 جمع
 موتورسوار سرنشین عابر راننده

 105 0 95 10 0 سال 5زیر  1

 198 0 155 43 0 سال 10-6 2

 305 120 175 7 3 سال 17-11 3

 923 223 190 8 502 سال 24-18 4

 920 90 210 5 615 سال 29-25 5

 590 45 135 7 403 سال 39-30 6

 542 40 143 9 350 سال 49-40 7

 356 25 171 10 150 سال 59-50 8

 161 12 102 26 21 سال 60باالی  9

 4100 555 1376 125 2044 جمع

 

 

 1396مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی شهرستان سیرجان به تفکیک گروه سنی در سال  ینسب توزیع -2-5نمودار 

 
 

 

 

 1396در سال حوادث ویژه  در خصوص جانسیرستان شهرهای پزشکی  مدیریت حوادث و فوریتعملکرد  -2-22جدول 

 تعداد کل حادثه دیدگان حادثه عدادت
 انتقال توسط نتیجه حادثه

 سایر وسیله شخصی اورژانس فوتی بستری سرپایی

23 111 46 58 7 51 0 7 

2%

12%

45%

28%

13%

سال5زیر 

سال6-17

سال18-29

سال30-49

سال50باالی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 معاونت بهداشتی

 

 محمد موقریدکتر 

 معاون بهداشتی

 
 دکترای  عمومی تحصیلی : مدرک

 یرشته تحصیلی: پزشک

 : رسمی نوع استخدام

 1349متولد: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهداشت: معاونت سومصل ف                                                                                           1396سال –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

22 

 

 

 

 

 )براساس آخرین تقسیمات کشوری) 1396شهر و جمعیت تحت پوشش آن در سال  توزیع فراوانی -3-1جدول 

 **جمعیت شهرستان *تعداد آبادی تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر ) کیلومتر مربع (مساحت نام شهرستان

 324103 1203 10 5 7 13129 سیرجان
ه ز محدودد که خارج اه می شوگفت( غیر کشاورزی اعم از کشاورزی و) طبق تعریف مرکز آمار ایران آبادی به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته*

 .ثبتی یا عرفی مستقل باشد شهرها واقع شده و دارای محدوده

 می باشد. 1395** جمعیت شهرستان برحسب سرشماری سال 

 

 

 1396جان در سال سیرستان شهره علوم پزشکی کدواحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش دانش توزیع فراوانی -3-2جدول 

خدمات جامع  مرکز

 روستایی سالمت

خدمات جامع  مرکز

 وستاییر-شهری سالمت

خدمات جامع  مرکز

 شهری سالمت
 سالمتپایگاه 

 خانه بهداشت

رح
 ط

ق
طب
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4 3 3 0 0 7 7 7 0 0 6 6 3 2 1 26 26 21 5 0 46 46 46 0 0 

 

 

 

 1396لیست مراکز جامع خدمات سالمت شهرستان سیرجان در سال  -3-3جدول 

 نام مرکز آدرس آزمایشگاه نوع مرکز شماره تلفن

 بهمن22 روستای گلستان دارد روستایی 423360080

 اکبر اباد دیوان بیگی روستای اکبر اباد دیوان بیگی ندارد روستایی -

 نصرت اباد روستای نصرت اباد ندارد روستایی 42391294

 شهید عابدینی شهر پاریز دارد وستاییر-شهری  423922115

 بلورد شهر بلورد دارد وستاییر-شهری  42360215

 خواجوشهر خواجوشهر دارد وستاییر-شهری  42362006

 شهید علیرضا زید ابادی شهر زید اباد دارد وستاییر-شهری  42394772

 شریف اباد روستای شریف اباد ندارد وستاییر-شهری  17-42290115

 نجف شهر نجف شهر بلوار امام حسین دارد وستاییر-شهری  42396547

 شهید مختار نورمندی پور هماشهر بلوار اصلی دارد روستایی-شهری  42375456

 ئمهجواداال سیرجان بلوار امام رضا)ع( روبروی هوا شناسی ندارد شهری 42245981

 رزمندگان سیرجان خیابان نصر ندارد شهری 42300827

 زینبیه 26سیرجان بلوار عباسپور چهارراه هجرت خیابان هجرت  ندارد شهری 42338666

 شمس الدینی بلوارصفارزاده روبروی مجتمع ورزشی گل گهر ندارد شهری 42260900

 شهید حسن مکی ابادی سیرجان خیابان شفا )روبروی بیمارستان غرضی( ندارد شهری 42252340

 ولیعصر سیرجان میدان شهرداری نبش خیابان ابن سینا دارد شهری 42200062

 گروه کارشناسی گسترش شبکه
 



 بهداشت: معاونت سومصل ف                                                                                           1396سال –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

23 

 

 1396لیست پایگاه های سالمت شهرستان سیرجان در سال  -3-4جدول 

 نام مرکز نوع تابعیت آدرس شماره تلفن

 ضمیمه بلورد دولتی شهر بلورد 42360215

 ضمیمه پاریز دولتی شهر پاریز 43222016

 سینا دولتی خیابان امیر کبیر 42203232

 ابادخرم  دولتی خرم اباد سمت چپ خیابان شهید اوینی 42295454

 ضمیمه خواجوشهر دولتی خواجوشهر -

 بهار دولتی بلوار سید احمد خمینی جنب دانشگاه پیام نور 42303115

 دولتی شهر زید اباد 42394772
ضمیمه شهید علیرضا 

 زید ابادی

 ضمیمه شمس الدینی دولتی بلوار صفارزاده روبروی ورزشگاه گل گهر 42260900

 دهیادگار دولتی خیابان شاه چراغ 42254819

 شهدای نجف شهر دولتی خیابان مفتح 2نجف شهر جدید فاز  42396611

 ضمیمه نجف شهر دولتی بلوار امام حسین نجف شهر قدیم 42396930

 سید الشهداء دولتی شهریور 17بلوار دکتر صادقی مقابل پارک  42238403

 علی ابن موسی الرضا دولتی خیابان ایت اهلل سعیدی جنب معاونت بهداشتی 42281614

 ضمیمه هما شهر دولتی هما شهر 42375684

 دهنو دولتی هما شهر محله دهنو 42375724

 ضمیمه جواد االئمه خصوصی سیرجان بلوار امام رضا)ع( روبروی هوا شناسی 42245981

 سمنگان خصوصی شهرک سمنگان ابتدای خیابان شهید اوینی سمت راست جنب فضای سبز 42294769

 ضمیمه زینبیه خصوصی 26چهارراه هجرت خیابان هجرت 42338666

 مادر خصوصی خیابان اصناف 42301358

 هدیه خصوصی بلوار سردا لشکر ایران نژاد 42230550

 سالمت خصوصی بلوار مالک اشتر 42253492

 رشد خصوصی بلوار موسی ابن جعفر 42252617

 مکی ابادضمیمه  خصوصی خیابان شفا 42258901

 آباده خصوصی خیابان مرو دشت 42253658

 فیروز آباد خصوصی خیابان غدیر 42265440

 ضمیمه ولیعصر خصوصی میدان شهرداری نبش خیابان ابن سینا 42200062
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 1396لیست خانه های بهداشت شهرستان سیرجان در سال   -3-5جدول 

 نام مرکز آدرس شماره تلفن
 

 مرکزنام  آدرس شماره تلفن

 فخر اباد روستای فخراباد 42290520
 

 اسطور روستای اسطور 42371047

 فیروزه روستای فیروزه -
 

 اکبر اباد بلورد روستای اکبراباد 42360971

 باغ چوبی روستای باغ چوبی -
 

 محمد اباد باش ابدان روستای محمد اباد -

 سلیمانیه روستای سلیمانیه 42396320
 

 بهمن22ضمیمه  سنگ بهرامروستای  42366080

 چاه هفتاد تومانی روستای چاه هفتاد تومانی -
 

 روشندخت)چاه قلعه( روستای چاه قلعه)شجاعپور( -

 روستای اکبراباددیوان بیگی -
ضمیمه اکبراباد 

  دیوان بیگی
 روستای احمد اباد برادران -

 دشت زر

 )احمد اباد برادران(

 عزت اباد روستای عزت اباد -
 

 نوکهن روستای نوکهن -

 خسروانی روستای خسروانی 42363082
 

 پسوجان روستای پسوجان 42367118

 کهن شهر روستای کهن شهر -
 

 گستوییه روستای گستوییه 42370220

 وحدت اباد روستای وحدت اباد -
 

 دهچاهی روستای دهچاهی -

 ابراهیم اباد رضوی روستای ابراهیم اباد رضوی -
 

 امیر اباد شول روستای امیر اباد شول 42365300

 ضمیمه نصرت اباد روستای نصرت اباد -
 

 ایزد اباد روستای ایزد اباد 42363052

 خلیل اباد روستای خلیل اباد 42361230
 

 دارستان روستای دارستان 42365600

 عماد اباد روستای عماداباد 42361177
 

 کفریز روستای کفریز 42372177

 1محمود اباد سادات محمود اباد سادات 42390641
 

 چاه دق روستای چاه دق -

 2محمود اباد سادات محمود اباد سادات -
 

 اکبراباد زید اباد روستای اکبراباد زید اباد 42395644

 تکیه روستای تکیه -
 

 ابراهیم اباد زردوییه روستای ابراهیم اباد زردوییه -

 امیر اباد سوخک روستای امیر اباد سوخک 42373130
 

 حسن اباد مهراب خان روستای حسن اباد مهراب خان -

 حسن اباد کورگاه روستای حسن اباد کور گاه 42375684
 

 حافظ اباد روستای حافظ اباد -

 کران روستای کران -
 

 کاظم اباد روستای کاظم اباد -

 دهسراج روستای دهسراج -
 

 ابادضمیمه شریف  روستای شریف اباد 42290117

 فریدون روستای فریدون -
 

 باسفهرجان روستای باسفهر جان 42291334

 دهشیدک پاریز -
 

 حجت اباد روستای حجت اباد 42290600

 
 1396مشخصات آموزشگاه بهورزی شهرستان سیرجان در سال  -3-6جدول 

 نام مرکز نوع تابعیت آدرس شماره تلفن

 آموزشگاه بهورزی دولتی احمدمیدان سنایی بلوار امام زاده  42203894
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 1396جمعیت تحت پوشش آنها در سال  توزیع فراونی بهورز و  -3-7جدول 

 شهرستان
 )دارای سکنه(روستاهای تحت پوشش  )بهورز)کارکنان 

 جمعیت تعداد جمع زن مرد

 58301 489 86 52 34 سیرجان

 

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان آموزش بهورزی شاخص های -3-8جدول 

 عنوان
 تعداد

 1396سال  1395سال 

 9 9 تعداد دانش آموز بهورزی شاغل به تحصیل

 9 0 تعداد دانش آموز بهورزی فارغ التحصیل

 10 0 پذیرفته شده دانش آموز بهورزی تعداد

 

 

 

 سیرجان شهرستان) سالمتداوطلبان )برنامه جلب مشارکت مردمی  -3-9جدول 

 عنوان
 تعداد

 1396سال  1395سال 

 66073 75598 جمعیت تحت پوشش برنامه

 30 29 تعداد داوطلبان روستایی

 330 252 تعداد داوطلبان شهری

 27 18 تعداد داوطلبان متخصص

 228 224 های فوق برنامه سالتعداد ک

 360 280 مت جذب شده شهری و روستاییالتعداد داوطلبان س

 28 27 های مجری برنامه پایگاه تعداد مراکز و

 

 

 

 1396ل سا سیرجان در شهرستان روستاییو  مت به تفکیک مناطق شهریالپوشش برنامه داوطلبان س -3-10جدول 

 درصد پوشش شاخص 

 100 متالدرصد واحدهای بهداشتی شهری تحت پوشش برنامه داوطلبان س

 24/09 متالتحت پوشش برنامه داوطلبان سشهری درصد جمعیت 

 66 متالدرصد واحدهای بهداشتی روستایی تحت پوشش برنامه داوطلبان س

 9/53 متالدرصد جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه داوطلبان س



 بهداشت: معاونت سومصل ف                                                                                            1396سال –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

26 

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع -3-11جدول 

 عنوان ردیف
 تعداد

 1396سال  1395سال 

 90147 86990 جمعیت تحت پوشش 1

 25596 57100 جمعیت روستایی تحت پوشش 2

 35785 35590 هکدجمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی در مناطق روستایی و عشایری دانش 3

 14428 14300 هکدجمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی ساکن در مناطق شهری طرف قرارداد دانش 4

 21328 21328 در محدوده مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامهجمعیت روستایی تحت پوشش سایر بیمه ها  5

 18643 15772 رنامهبجمعیت شهری طرف قرارداد تحت پوشش سایر بیمه ها در محدوده مرکز بهداشتی درمانی مجری  6

 3 3 تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه پزشک خانواده 7

 10 10 شهری مجری برنامه پزشک خانوادهتعداد مراکز بهداشتی درمانی  8

 21 19 تعداد پزشک خانواده 9

 16 15 تعداد ماما 10

 33000 32000 مت خانوار تکمیل شدهالتعداد پرونده س 11

 35060 35020 تعداد کل خانوار تحت پوشش 12

 94 93 مت خانوار تکمیل شدهالدرصد پرونده س 13

 26015 17000 )مت نمی شودالویزیت که شامل تشکیل پرونده س)تعداد مراجعات برای پزشک خانواده  14

 17756 41202 )ویزیت درمانی)تعداد مراجعات به ماما  15

 46172 46050 )اعم از بخش خصوصی طرف قرارداد یا دولتی)تعداد مراجعات برای خدمات دارویی  16

 7511 6946 )اعم از بخش خصوصی طرف قرارداد یا دولتی)تعداد مراجعات برای خدمات آزمایشگاهی  17

 1241 1221 )اعم از بخش خصوصی طرف قرارداد یا دولتی)تعداد مراجعات برای خدمات رادیولوژی  18

 2 2 روستایی دارای خودرو دولتی-تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی یا شهری 19

 5000 5000 متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده 20

 7000 7000 متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما 21

 2208 2202 تعداد دهگردشی های انجام شده 22

 

 

 وضعیت رایانه های موجود در معاونت بهداشتی شهرستان سیرجان -3-12جدول 

 عنوان ردیف
 تعداد

 1396سال  1395سال 

 329 285 موجود در معاونت بهداشتی و واحدهای تابعههای  رایانه 1

 1 1 سرورهای فعال 2

 87 0 واحدهای ارائه دهنده خدمات دارای اینترنت دتعدا 3
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 به تفکیک گروه سنی جانسیرستان شهرعلت اول بیماری منجر به مرگ  سه توزیع فراوانی -3-13جدول 

 بیماری گروه های سنی
 1396سال 

 کل علل مرگ هر گروه سنی درصد از تعداد

 زیر یک سال

 52/49 52 بیماری های دوران حول تولد

 52/9 10 عوارض حاملگی و زایمان

 57/8 9 عالئم مبهم

 سال 4-1

 71/35 5 عالئم مبهم

 28/14 2 بیماری های دستگاه عصبی

 28/14 2 بیماری های قلبی و عروقی

 سال 9-5

 77/30 4 بیماری های دستگاه تنفسی

 08/23 3 )از جمله ترافیکی) سوانح و حوادث

 38/15 2 عالئم مبهم

 سال 14-10

 25/0 1 بیماری های قلبی و عروقی

 25/0 1 عالئم مبهم

 25/0 1 )از جمله ترافیکی) سوانح و حوادث

 25/0 1 خشونت بوسیله دیگران

 سال 24-15

 33/38 23 )از جمله ترافیکی) سوانح و حوادث

 33/38 23 عالئم مبهم

 5 3 بیماری های قلبی و عروقی

 سال 34-25

 09/41 30 عالئم مبهم

 44/16 12 )از جمله ترافیکی) سوانح و حوادث

 85/6 5 یتنفسبیماری های دستگاه 

 سال 44-35

 11/36 26 عالئم مبهم

 44/19 14 )از جمله ترافیکی) سوانح و حوادث

 72/9 7 بیماری های قلبی و عروقی

 سال 54-45

 89/28 26 بیماری های قلبی و عروقی

 55/15 14 یتنفسبیماری های دستگاه 

 44/14 13 عالئم مبهم

 سال 64-55

 87/35 66 بیماری های قلبی و عروقی

 72/27 51 یتنفسبیماری های دستگاه 

 06/7 13 سرطان ها و تومورها

 سال 65باالی 

 63/41 306 بیماری های قلبی و عروقی

 83/34 256 یتنفسبیماری های دستگاه 

 26/3 24 سرطان ها و تومورها
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 1396در سال  جانسیرستان شهرتوزیع فراوانی ده علت اول بیماری منجر به مرگ  -3-14جدول 

 بیماری ردیف
 1396سال 

 درصد از کل علل مرگ تعداد

 3/34 449 بیماری های قلبی و عروقی 1

 28/8 377 های دستگاه تنفسیبیماری  2

 6/10 139 عالئم مبهم 3

 7/03 92 حوادث حمل و نقل 4

 2/5 68 سرطان و تومور 5

 3/97 52 بیماری های دوران تولد 6

 9/1 25 بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی 7

 7/1 23 بیماری های گوارش 8

 4/1 19 بیماری های عفونی و انگلی 9

 37/1 18 عمدیحوادث غیر  10

 

 

1396توزیع نسبی ده علت اول بیماری منجر به مرگ شهرستان سیرجان در سال  -3-1نمودار   

 
 

ایر سف زیاد از اختال همانطور که در جدول و نمودار فوق مشاهده می کنید بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های دستگاه تنفسی با

 عوامل مرگ و میر در شهرستان سیرجان به حساب می آیند.علل مرگ و میر، به ترتیب از مهمترین 

 

 

 شاخص مرگ و میر ناشی از حوادث -3-15جدول 

 1396سال  1395سال  1394سال  واحد متعارف عنوان

 5/44 37 5/29 صد هزار نفردر  میزان بروز مرگ و میر ناشی از حوادث ثبت شده در بیمارستان

 

 

بیماری های 

قلبی و 

عروقی

بیماری های 

دستگاه 

تنفسی

عالئم مبهم حوادث حمل 

و نقل

سرطان و 

تومور

بیماری های 

دوران تولد

بیماری های 

دستگاه 

ادراری و 

تناسلی

بیماری های 

گوارش

بیماری های 

عفونی و 

انگلی

حوادث غیر  

عمدی

34.3

28.8

10.6

7.03
5.2

3.97
1.9 1.7 1.4 1.37
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 شهرستان سیرجان بهداشت روانشاخص های  -3-16جدول 

 عنوان

بیماران  

تا  شناسایی شده

 1395سال 

بیماران شناسایی 

 1396در سال  شده

 1730 838 تعداد دفعات مراقبت شده بیماران شهری/ روستایی

 3 56 تعداد موارد شناسایی شده بیماران سایکوتیک شهری/ روستایی

 921 306 تعداد موارد شناسایی شده بیماران افسرده شهری/ روستایی

 638 181 تعداد موارد شناسایی شده بیماران اضطرابی شهری/ روستایی

 15 116 تعداد موارد شناسایی شده بیماران صرعی شهری/ روستایی

 13 153 تعداد موارد شناسایی شده بیماران معلولیت ذهنی شهری/ روستایی

 2 13 موارد شناسایی شده بیماران دمانس شهری/ روستایی تعداد

 140 13 روستایی /ت شایع دوران کودکی شهریالالتعداد موارد شناسایی شده بیماران اخت

 

 

 1396در سال  جانسیرستان شهرفعالیت های برنامه ای پیشگیری از اعتیاد  -3-17جدول 

 تعداد شرح عنوان فعالیت

 ع رسانیالآموزش و اط

 600 آموزش دانش آموزان

 140 دانشجویانآموزش 

 1490 آموزش خانوارها

 کاهش آسیب

 100 پرونده فعال درمان نگه دارنده

 172 مشاوره روانشناختی انفرادی

 312 مشاوره روانشناختی گروهی

 9360 تعداد افراد تماس یافته با تیم سیار

 29170 تعداد سرنگ توزیع شده توسط تیم سیار

 352 تعداد افراد آموزش دیده توسط تیم سیار

 10400 تعداد سرنگ و سرسوزن جمع آوری شده

 10700 تعداد سرنگ و سرسوزن توزیع شده

 1650 عداد کاندوم توزیع شدهت

 

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ای های بهداشت حرفه فعالیت -3-18جدول 

 عنوان
 تعداد

 1396سال  1395سال  1394سال 
 4841 3751 1282 )کشاورزی و غیر کشاورزی) کارگاه بازدید شده

 14110 12219 9777 کارگران معاینه شده

 961 737 193 ادارینفر در ساعات غیر 50های زیر  ای در کارگاه اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بهداشت حرفه

 10 12 15 )ره)مینیقالیبافان با مشارکت کمیته امداد امام خمت الهای قالیبافی در قالب طرح س هسازی کارگاهب

 

 ای  هفحرو محیط  روان، گروه کارشناسی بهداشت
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 شهرستان سیرجان بهداشت حرفه ایی شاخص ها -3-19جدول 

 عنوان شاخص ردیف
سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 
 درصد کارگاه های شناسایی شده 1

4/69 34/84 49/91 
 های تحت پوشش درصد کارگاه 2

 39/85 75/62 24/45 درصد شاغلین شناسایی شده 3

 73 55 47 درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری 4

 62/62 01/56 38/38 ادرصد شاغلین تحت پوشش در معرض عامل زیان آور صد 5

 93 78 65 )خانه بهداشت کارگری) ت بهداشت حرفه ایالهای دارای تشکی درصد کارگاه 6

 1/96 5/79 3/68 (داشتخانه به) ای در کارگاه دسترسی دارندت بهداشت حرفه الدرصد شاغلینی که به تشکی 7

 3/61 03/58 14/28 درصد شاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات 8

9 
خاص  های دارای عامل زیان آور درصد کارگاه

 به تفکیک نوع عامل

 91/6 01/7 44/10 صدا

 52/2 23/4 01/5 ارتعاش

 12/5 52/6 39/10 روشنایی

 17/14 63/15 08/16 غبار و گرد

 93/4 45/5 69/6 دود و دمه

 1/12 4/13 94/15 گرما و رطوبت

 04/4 76/4 86/6 سرما

 12/10 52/11 30/13 وضعیت بدن حین کار

 92/3 62/4 99/4 پرتوها

 01/3 07/3 92/4 ابزار کار مناسب

 83/8 95/9 30/10 تماس پوستی با مواد شیمیایی

 17/12 85/13 62/14 گاز و بخار

10 
درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور خاص 

 به تفکیک نوع عامل

 23/8 62/9 05/12 صدا

 1/5 36/6 12/9 ارتعاش

 12/9 51/11 3/14 روشنایی

 34/12 87/16 9/17 غبار و گرد

 2/6 52/8 61/9 دود و دمه

 16/13 13/15 7/16 گرما و رطوبت

 69/6 87/6 09/8 سرما

 19/11 38/14 53/16 وضعیت بدن حین کار

 5/5 16/6 27/6 پرتوها

 63/6 34/6 98/7 ابزار کار مناسب

 29/11 41/12 05/13 تماس پوستی با مواد شیمیایی

 06/14 82/15 13/17 گاز و بخار

11 

درصد کارگاههایی که حداقل یک عامل زیا ن 

تاسیسات بهسازی  / گردیده آور در آن کنترل

 گردیده به تفکیک گروه عامل

 فیزیکی عوامل
 1/1 7/0 01/0 صدا

 75/3 44/1 4/0 روشنایی

 شیمیاییعوامل 
 6/0 2/0 01/0 تماس پوستی

 6/0 2/0 01/0 غبار و گرد

 28/3 97/1 8/0 ارگونومیک عوامل
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 جانسیرستان شهرهای بهداشت محیط  شاخص -3-20جدول 

 1396سال  عنوان شاخص

 41/98 .درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند

 7/57 .درصد خانوارهای روستایی که به شبکه لوله کشی عمومی آب آشامیدنی دسترسی دارند

 5/78 .درصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند

 81 .ب را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنندالفاضدرصد خانوارهای روستایی که 

 99 .درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

 4/98 .ت حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنندالدرصد خانوارهای روستایی که فضو

 88 ارای معیار بهسازی و بهداشتیدرصد مراکز و اماکن بین راهی د

 66 .درصد بیمارستان هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باشد

 100 .ب در آنها مطلوب می باشدالدرصد بیمارستان هایی که مدیریت فاض

 100 .باشد درصد بیمارستان هایی که وضعیت آشپزخانه و غذاخوری در آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می

 95 .درصد بیمارستان هایی که وضعیت بخش های آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می باشد

 95 درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب

 94 درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط بهداشتی مطلوب

 روستایی شهری به تفکیک منطقه های بهداشت محیط شاخص

 84 41/93  آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است.درصد نمونه های آب 

 75 70 درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است.

 78 83 هریشدرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق 

 91 94 درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق 

 96 96 درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند. 

 95 90 درصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند.

 

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان محیطهای بهداشت  فعالیت -3-21جدول 

 1396سال  عنوان

 3359 )جمع شهری و روستایی( تعداد موارد کلر سنجی آب آشامیدنی

 تعداد موارد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی
 361 نقاط شهری

 183 نقاط روستایی

 18159 تعداد بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی

 78 تعداد اماکن معرفی شده به دادگاه

 35 تعداد اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع تعطیل شده

 8793 ) کیلوگرم)مواد غذایی فاسد کشف شده و معدوم شده  مقدار

 1250 تعداد نمونه های سنجش شده نمک از نظر میزان ید

 75 نمونه برداری برای آزمایش نان از نظر مقدار نمک

 75 نمونه برداری آزمایشات نان از نظر جوش شیرین

 7980 تعداد کارت معاینه بهداشتی صادرشده

 1 صادر شده تاسیس آموزشگاه اصناف تعداد مجوز
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 سیرجان ستانشهردر سطح  ارائه شده خدمات تنظیم خانواده توزیع فراوانی -3-22جدول 

 عنوان
 درصد تغییرات تعداد

 94نسبت به سال  95سال 
 درصد تغییرات

 1396سال  1395سال  1394سال  95نسبت به سال  96سال 

TL 119 115 100 36/3-  04/13-  

IUD 210 152 407 62/27-  76/167  

  -20/13  78/40 236334 272266 193392 *کاندوم

  -82/16  95/1 10516 12643 12401 قرص های ترکیبی

  39/106  -44/6 2487 1205 1288 آمپول یک ماهه

  79/7  94/54 1909 1771 1143 آمپول سه ماهه

  -83/11  99/13 2385 2705 2373 قرص شیردهی

 تایی 12*بسته 

زایش یافته است. فدو برابر ا 1395نسبت به سال 1396در سال  شود استفاده از آمپول یک ماهههمانگونه که در جدول فوق مشاهده می

 افته است.یکاهش  1395درصد نسبت به سال 83/11درصد و 82/16همچنین استفاده از قرص های ترکیبی و قرص شیردهی به ترتیب 

 

روند میزان استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در سه سال اخیر -3-2نمودار   

 

 

 
 

 1395سال  نسبت به1396در سال  IUDوش پیشگیری از بارداری رشود استفاده از همانگونه که در جدول و نمودارهای فوق مشاهده می

درصد نسبت 20/13 درصد و 04/13و کاندوم به ترتیب  TLحدود دو برابر افزایش یافته است. همچنین استفاده از روش های پیشگیری 

 ت. کاهش یافته اس 1395به سال 

119 115
100

1394سال  1395سال  1396سال 

TL

210
152

407

1394سال  1395سال  1396سال 

IUD

193392
272266

236334

1394سال  1395سال  1396سال 

کاندوم

 گروه کارشناسی بهداشت خانواده و تغذیه
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 شهرستان سیرجان های بهداشت باروری شاخص -3-23جدول 

 1396سال  1395سال  1394سال  واحد متعارف عنوان شاخص

 65 62 60 درصد های مدرن پیشگیری از بارداری پوشش استفاده از روش

 6/2 3 4 درصد نسبت زایمان توسط افراد دوره ندیده

 4/97 97 96 درصد بیمارستانزایمان در 

 02/2 9/1 8/1 درصد )زیج حیاتی روستایی( TFRباروری کلی 

 74/10 4/9 6/6 در هزار تولد زنده )زیج حیاتی روستایی)میزان مرگ و میر نوزادان 

 8/14 7/10 1/8 در هزار تولد زنده )زیج حیاتی روستایی)میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال 

 09/17 1/12 5/11 در هزار تولد زنده )حیاتی روستاییزیج )میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال 

 5/18 21 25 هزار تولد زندهصد  در نسبت مرگ مادران باردار به علل عوارض حاملگی و زایمان

 85 75 70 درصد بار 6درصد پوشش مراقبت دوران بارداری حداقل 

 

 

روند تغییرات میزان شاخص های مرگ و میر اطفال در سه سال اخیر -3-3نمودار   

 

 

 
 

 

6.6
9.4

10.74

1394سال  1395سال  1396سال 

میزان مرگ و میر نوزادان  

8.1
10.7

14.8

1394سال  1395سال  1396سال 

میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال  

11.5 12.1

17.09

1394سال  1395سال  1396سال 

میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال  
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 دانشکده علوم پزشکی سیرجان بهداشت مدارسفعالیت های  -3-24جدول 

 عنوان
سال 

1394 

سال 

1395 
 1396سال 

فتم و دهم ه -چهارم ابتداییاول و درصد پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان مقاطع 

 متوسطه
96 98 5/98 

فتم و دهم ه -چهارم ابتداییاول و درصد پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان مقاطع 

 متوسطه
98 99 99 

 98 98 97 درصد پوشش واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم

 5/98 98 96 طه شهریمتوس راهنمایی و پایه اول ابتدایی،درصد پوشش ارزیابی مقدماتی دانش آموزان 

 99 99 98 تاییطه روسمتوس راهنمایی و درصد پوشش ارزیابی مقدماتی دانش آموزان پایه اول ابتدایی،

 100 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون دانش آموزان اول ابتدایی

 

 

 
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان بهداشت دهان و دندانفعالیت های  -3-25جدول 

 عنوان
 تعداد

 1396سال  1395سال  1394سال 

 3681 5459 7111 معاینه

 16528 17857 7111 کشیدن دندان

 8881 6543 562 ترمیم دندان

 994 529 243 جرم گیری

 99 93 0 رادیوگرافی

 852 235 21 پالپوتومی

 1757 3213 417 نتالفیشورسی

 32000 22100 28600 فلورایدتراپیوارنیش 

 

 مدارس و دهان و دندانگروه کارشناسی بهداشت 
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 بیماری های واگیر:
 

 شهرستان سیرجان واکسیناسیون در برنامه های ایمن سازیپوشش  -3-26جدول 

 برنامه ایمن سازی
 درصد پوشش

 1396سال  1395سال  1394سال 

 100 100 100 ب ث ژ

 100 100 100 نالپنتاوا

 100 100 100 پولیو

MMR 100 100 100 

 100 100 100 هپاتیت ب نوبت سوم

 100 100 100 ستانشهرهای  یمن سازی تکمیلی و خانه به خانه مهاجرین ساکن اردوگاها

ای ه یمن سازی فلج اطفال تکمیلی و خانه به خانه مناطق روستایی تحت پوشش تیما

 سیاری
100 100 100 

 

 

 

 1396در سال شهرستان سیرجان  (واکسن و سرم)دریافت و توزیع مواد بیولوژیک توزیع فراوانی  -3-27جدول 

 مقدار توزیع مقدار دریافت نام واکسن

 14070 16000 واکسن ثالث

 66485 81545 واکسن فلج اطفال

 5760 6760 واکسن پولیو تزریقی

 10505 11455 پنج دزی MMR واکسن

 7100 8100 دو دزی  MMRواکسن

 6820 7860 واکسن ب ث ژ

 23534 24710 واکسن توام بزرگسال

 98 140 واکسن توام خردسال

 12450 13450 واکسن هپاتیت ب

 2200 2500 واکسن مننژیت

 1845 1920 هاریواکسن 

 808 1308 نزاوالواکسن آنف

 166500 195000 سرم ضد هاری

 49 110 سرم ضد مارگزیدگی

 66 100 گزیدگیسرم ضد عقرب 

 1600 1650 مایع توبرکولین

 3 6 آنتی توکسین بوتولیسم

 

ها پیشگیری و مبارزه با بیماری گروه  
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 شهرستان سیرجان های مشترک انسان و دام مراقبت بیماریتوزیع فراوانی  -3-28جدول 

 نام بیماری
 تعداد موارد

 1396سال  1395سال  1394سال 

 783 689 679 موارد حیوان گزیدگی درمان شده

 98/280 25/247 66/243 گزیدگی در صد هزار نفر جمعیتمیزان بروز حیوان 

 46 52 55 موارد بیماری تب مالت ثبت شده

 94/17 66/18 73/19 میزان بروز بیماری تب مالت در صد هزار نفر جمعیت

 17 12 13 موارد بیماری سالک ثبت شده

 1 0 0 موارد بیماری سیاه زخم ثبت شده

 

 

 

 شهرستان سیرجان مراقبت آنفلوانزای فوق حاد پرندگانتوزیع فراوانی  -3-29جدول 

 عنوان
 تعداد

 1396سال  1395سال  1394سال 

 1000 900 1000 واکسیناسیون گروه هدف برعلیه بیماری آنفلوانزای فصلی

 20 15 30 )سخنرانی کارگاه، سمینار،)برگزاری جلسات آموزشی 

  

 

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان مبارزه با سلشاخص های  -3-30جدول 

 عنوان
 درصد

 1396سال  1395سال  1394سال 

 5/53 5/38 30 نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت

 7/85 80 100 میزان موفقیت درمانی در موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت

 

 

 

 سیرجان ستانشهربیماریهای واگیردار کشف شده در  توزیع فراوانی -3-31جدول 

 موارد بیماری
 تعداد

 1396سال  1395سال  1394سال 

 5 2 2 موارد فلج شل حاد

 9 17 21 موارد مظنون به سرخک

 3 10 5 موارد مظنون به مننژیت مننگوکوکی

(CCHF)2 0 1 موارد محتمل 
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 دانشکده علوم پزشکی سیرجان مراقبت هپاتیت های ویروسیتوزیع فراوانی  -3-32جدول 

 نوع هپاتیت
 تعداد

 1396سال  1395سال  1394سال 

 B 10 13 9  کشف موارد پاسیو بیماری هپاتیت

 A 0 0 0  کشف موارد پاسیو بیماری هپاتیت

 C 5 5 0  کشف موارد پاسیو بیماری هپاتیت

 

 

 پزشکی سیرجاندانشکده علوم ) التور –اسهال خونی )مراقبت بیماریهای روده ای توزیع فراوانی  -3-33جدول 

 عنوان
 تعداد

 1396سال  1395سال  1394سال 

 648 897 820 تعداد موارد اسهال گزارش شده

 146 140 138 تعداد نمونه برداری از موارد اسهال شدید و متوسط

 47 23 16 تعداد موارد اسهال بستری شده

 0 0 0 موارد اسهال ناشی از وبای التور

 47 23 16 تعداد موارد اسهال خونی

 0 0 0 تعداد موارد تیفوئید

 

 

 : بیماریهای غیرواگیر
 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان سمی تحت مراقبتالزوج ناقل و مشکوک نهایی تاتوزیع فراوانی  -3-34جدول 

 1396سال  1395سال  1394سال  واحد متعارف عنوان

 78 42 69 زوج استراتژی یک

 6 0 0 زوج استراتژی دو

 22 22 44 زوج نهاییمشکوک 

تعداد زوجین همزمان مینور که از روش مطمئن پیشگیری از 

 کنند بارداری استفاده می
 35 50 62 زوج

 3 5 7 زوج PND  تعداد زوج ناقل باردار با انجام آزمایش

 0 0 1 جنین سمی ماژور سقط شدهالبه تا الجنین مبت

 

 

 

 )بدون تکرار گیری) سرطان موارد بدخیم ثبتتوزیع فراوانی  -3-35جدول 

 1396سال  1395سال  1394سال  واحد متعارف عنوان

 84 27 15 مورد جمع آوری و ثبت موارد بدخیمی ثبت شده 
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 شهرستان سیرجان پیشگیری و کنترل دیابتشاخص های  -3-36جدول 

 1396سال  1395سال  1394سال  واحد متعارف عنوان

 85 65 57 مورد )روستایی) کشف موارد بیماری دیابت

 1400 1315 1250 مورد کل بیماران دیابتی تحت مراقبت

 188 136 87 مورد به دیابت مبتال تعداد مادر باردار

 47/4 2/4 99/3 درصد سال مناطق روستایی 30تر از المیزان شیوع دیابت در جمعیت با

 71/2 2 82/1 در هزار  سال مناطق روستایی 30از  باالترمیزان بروز دیابت در جمعیت 

 

 

 

 شهرستان سیرجان المراقبت بیماری فشارخون باشاخص های  -3-37جدول 

 1396سال  1395سال  1394سال  واحد متعارف عنوان

 1535 1456 1412 مورد درمناطق روستایی (جدید وقدیمال)بیماران مبت

 53 47 48 درصد بیماران مراقبت شده

 47 42 37 درصد بیمارانی که فشار خون آنها کنترل شده است

 42 37 52 مورد در مناطق روستایی الموارد جدید ابت

 

 

 

 شهرستان سیرجان مار و عقرب گزیدگی توزیع فراوانی -3-38جدول 

 عنوان
 تعداد

 1396سال  1395سال  1394سال 

 مارگزیدگی
 9 8 9 زنان

 8 11 10 مردان

 عقرب گزیدگی
 12 9 10 زنان

 12 13 12 مردان

 

 

 

 1396سال  در سیرجانشاخص های مراقبتی برنامه کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان شهرستان  -3-39جدول 

شهرستان سیرجان
 سال 

تعداد نوزادان 

غربالگری 

 شده

 جنس
پوشش برنامه 

 )درصد(

میزان فراخوان 

نوزادان مشکوک 

 )درصد(

تعداد بیمار 

 شدهشناسایی 

 هزارمیزان بروز در 

 تولد زنده
دختر 

 )درصد(

پسر 

 )درصد(

1394 5480 5/46 5/53 100 5/7 35 5 

1395 5560 48 52 100 11 26 5 

1396 5410 49 51 100 10 27 4 
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 1396سال  های آموزشی برگزارشده در کارگاهتوزیع فراوانی  -3-40جدول 

 تعداد عنوان کارگاه آموزشی ردیف
تعداد شرکت 

 کننده

تعداد روزهای 

 کارگاه
 تاریخ برگزاری

 96/03/08 1 65 1 آموزش بهداشت دهان و دندان 1

 96/03/03 1 62 1 بیماری های منتقله از آب و غذا 2

 96/03/04 1 63 1 زیونوز بیماری های مشترک انسان و دام 3

 96/03/06 1 31 1 ایمنی غذا 4

 96/03/09 1 52 1 آموزش بهداشت دهان و دندان 5

 96/03/24 1 33 1 مبانی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد 6

 96/04/13 2 43 1 پیشگیری از خودکشی 7

 96/04/27 2 120 1 مراقبت های ادغام یافته سالمندان 8

 96/05/04 2 97 1 آموزش مهارت های زندگی 9

 96/05/21 2 88 1 ادغام یافته سالمت مادرانمراقبت های  10

 96/05/30 1 66 1 2ازدواج مناسب  11

 96/05/31 1 70 1 انمهارت های اجتماعی و رفتاری در برنامه سالمت جوان 12

 96/06/29 1 50 1 آشنایی با بیماری های غیرواگیر و راه های پیشگیری 13

 96/09/07 2 110 1 مهارت های فرزند پروری 14

 96/09/22 2 21 1 کارگاه آزمایشگاهی تشخیص میکروسکوپی سل 15

 96/10/05 2 151 1 دوره 2سبک زندگی سالم )ایرانی اسالمی( در جوانان  16

 96/10/05 2 141 1 بازآموزی مراقبت مادران 17

 96/10/20 1 21 1 قوانین و مقررات بهداشت محیط 18

 96/11/02 2 17 1 استانداردهای مدارک پزشکی 19

 96/11/17 2 130 1 چک لیست های برنامه شیر مادران میانسال 20

 96/12/08 1 65 1 سرطان 21

 96/12/08 1 45 1 نظام نوین مراقبت ایدز 22

 96/12/13 2 85 1 کارگاه احیاء نوزادان 23

 96/12/16 2 79 1 برنامه مادران 24

 96/12/19 1 24 1 سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط 25

 96/12/22 3 120 1 ترویج تغذیه با شیر مادر 26

 96/12/26 2 45 1 آشنایی با پرداخت مبتنی بر عملکرد 27

  42 1894 27 جمع

 

 

 1396مت در سال الهای آموزشی تهیه شده واحد آموزش س رسانهتوزیع فراوانی  -3-41جدول 

 گروه کارشناسی تعداد محتوا نام رسانه

 واحد تغذیه 500 تغذیه پمفلت

 

 برنامه آموزش و بازآموزی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 
 
  

 فصل چهارم

معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، 

 فرهنگی

 

 عباس ارسالنیدکتر 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

 

 یدکترای  حرفه ا تحصیلی : مدرک

 تحصیلی: دندانپزشکیرشته 

 : رسمی نوع استخدام

 1342متولد: 
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 1396جان در سال سیرستان شهردانشکده علوم پزشکی  مشخصات -4-1جدول 

 کد بین شهری تلفن مابرن آدرس دقیق پستی دانشکدهنام 

 42232053 سیرجان خیابان ابن سینا دانشکده علوم پزشکی جانسیر دانشکده علوم پزشکی
42202054 

034 
42234506 

 

 

 

 1396های آموزشی علوم پایه در سال  لیست مدیران گروه -4-2جدول 

خانوادگینام و نام  گروه آموزشی محل استقرار  ردیف 

 1 زهرا ایمانی پرستاری دانشکده پرستاری

 2 مریم فیروزابادی مامایی دانشکده پرستاری

 3 محمدرضا زیدابادی فوریت پزشکی دانشکده پرستاری

علی بیگیامیرناصر  مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت  4 

 5 محدثه بلوردی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

پیراپزشکیدانشکده   6 محمدصادق رازقی علوم آزمایشگاهی 

 7 محمد بختیاری هوشبری دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

 1396های تحصیلی دایر به تفکیک مقطع تحصیلی در سال  رشته یستل -4-3جدول 

 ردیف نام رشته کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کاردانی

    1 پرستاری 

    2 علوم آزمایشگاهی 

    3 هوشبری 

    4 بهداشت عمومی 

    5 مهندسی بهداشت محیط 

    6 مهندسی بهداشت محیط 

    7 مامایی 

    8 فوریت پزشکی 
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 1396در سال  سیرجانه علوم پزشکی کداعضای هیئت علمی دانش توزیع فراوانی -4-4جدول 

 مدرک تحصیلی

 مرتبه علمی

 استاد استادیار مربی

 مرد زن مرد زن مرد زن

 0 0 0 0 10 6 ارشد کارشناسی

 ph.D 0 0 1 1 0 1دکترا 

 0 0 1 1 0 0 دکترای تخصصی

 0 0 1 0 0 0 فوق تخصص

 

1396توزیع نسبی اعضای هیئت علمی به تفکیک جنسیت و مرتبه علمی در سال  -4-1نمودار   

 

 

 1396 در سال و دانشکده  جنسیت تفکیک به تحصیل به شاغل دانشجویان توزیع فراوانی -4-5جدول 

 
 96-97دوم نیمسال  96-97 نیمسال اول

 جمع مرد زن جمع مرد زن

 236 87 149 186 76 110 دانشکده پرستاری

 210 40 170 157 25 132 دانشکده بهداشت

 298 170 128 212 114 98 دانشکده پیراپزشکی

 744 297 447 555 215 340 جمع

 

6139 در سال جنسیت و دانشکده تفکیک به تحصیل به شاغل دانشجویان توزیع فراوانی -4-2 نمودار  

 

مربی
استادیار

استاد

6

2

0

10

3
1

زن مرد

34%

28%

38%

32%

28%

40%

نیمسال اول          نیمسال دوم     

دانشکده پرستاری

دانشکده بهداشت

دانشکده پیراپزشکی
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 1396-1397سال تحصیلی در تحصیلی و رشته جنسیت تفکیک به تحصیل به شاغل دانشجویان توزیع فراوانی -4-6جدول 

 96-97 نیمسال اول 96-97دوم نیمسال 
 ردیف نام رشته مقطع

 زن مرد زن مرد

 1 پرستاری کارشناسی 66 76 85 87

 2 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 46 29 61 35

 3 هوشبری کارشناسی 52 26 67 33

 4 بهداشت عمومی کارشناسی 58 1 77 2

 5 مهندسی بهداشت محیط  کارشناسی 59 8 74 10

 6 مهندسی بهداشت محیط  ناپیوسته کارشناسی 15 16 19 28

 7 مامایی ناپیوسته کارشناسی 44 0 64 0

 8 فوریت پزشکی کاردانی 0 59 0 104

 جمع کل 340 215 447 297

 

 

1396-1397توزیع فراوانی دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در سال تحصیلی  -4-3-1نمودار   

 
 

 

 1396-1397توزیع نسبی دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک رشته تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی  -4-3-2نمودار 
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 1396-1397 به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در سال تحصیلی پذیرفته شدهفراوانی دانشجویان توزیع  -4-7جدول 

 96-97 نیمسال اول 96-97دوم نیمسال 
 ردیف نام رشته مقطع

 زن مرد زن مرد

 1 پرستاری کارشناسی 20 26 0 0

 2 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 13 8 0 0

 3 هوشبری کارشناسی 18 7 0 0

 4 بهداشت عمومی کارشناسی 16 0 0 0

 5 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی 15 4 0 0

 6 مهندسی بهداشت محیط  ناپیوستهکارشناسی  0 0 4 9

 7 مامایی ناپیوستهکارشناسی  0 0 19 0

 8 فوریت پزشکی کاردانی 0 17 0 12

 جمع کل 82 62 23 21

 

 

1396-1397تحصیلی توزیع فراوانی دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک رشته در سال  -4-4نمودار 

 
 

 

 

 1396به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در سال آموختگان  فراوانی دانشتوزیع  -4-8جدول 

69-79دوم نیمسال  69-79 نیمسال اول  جنسیت                  

 مرد زن مرد زن            مقطع تحصیلی

 کاردانی 21 0 30 0

 کارشناسی 13 41 30 83

 جمع کل 34 41 60 83
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 1396در سال بومی و غیربومی به تفکیک شاغل به تحصیل دانشجویان  وزیع فراوانیت -4-9جدول 

69-79دوم نیمسال  69-79 نیمسال اول  جنسیت                  

 مرد زن مرد زن            مقطع تحصیلی

 کاردانی 35 0 67 0
 بومی

 کارشناسی 96 236 119 348

 کاردانی 24 0 34 0
 غیربومی

 کارشناسی 60 104 77 99

 

 

6139در سال  بومی و غیربومیبه تفکیک  شاغل به تحصیلفراوانی دانشجویان توزیع  -4-5نمودار   

 
 

 

 1396در سال وضعیت تاهل به تفکیک  شاغل به تحصیلدانشجویان  توزیع فراوانی -4-10جدول 

69-79دوم نیمسال  69-79 نیمسال اول  جنسیت                  

 مرد زن مرد زن            مقطع تحصیلی

 کاردانی 45 0 61 0
 مجرد

 کارشناسی 133 247 164 348

 کاردانی 14 0 41 0
 متاهل

 کارشناسی 23 93 31 99

 

6139در سال  جنسیتوضعیت تاهل و به تفکیک  شاغل به تحصیل فراوانی دانشجویانتوزیع  -4-6نمودار   

 

زن مرد زن مرد

96-97نیمسال دوم  96-97نیمسال اول 

348
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13199 111 104 84

بومی غیر بومی

زن مرد زن مرد

96-97نیمسال دوم  96-97نیمسال اول 

348

225
247

178

99 72 93
37

مجرد متاهل
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 1396به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در سال انتقالی فراوانی دانشجویان توزیع  -4-11جدول 

69-79دوم نیمسال  69-79 نیمسال اول  جنسیت                  

 مرد زن مرد زن مقطع تحصیلی

 کاردانی 0 0 0 0
دانشگاه های دیگرانتقالی از   

 کارشناسی 0 5 0 4

 کاردانی 1 0 1 0
 انتقالی به دانشگاه های دیگر

 کارشناسی 4 11 5 12

 

 

 

 1396به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در سال مهمان فراوانی دانشجویان توزیع  -4-12جدول 

69-79دوم نیمسال  69-79 نیمسال اول  جنسیت                  

 مرد زن مرد زن            مقطع تحصیلی

 کاردانی 0 0 0 0
از دانشگاه های دیگر مهمان  

 کارشناسی 0 1 0 1

 کاردانی 0 0 1 0
دانشگاه های دیگر به مهمان  

 کارشناسی 8 16 10 22

 

 

 

 دانشجویان استعداد درخشان توزیع فراوانی -4-13جدول 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 1396سال  1395سال

19 22 

 

 
 تحصیلی دانشجویان مشروط و محروم به تفکیک مقطع توزیع فراوانی -4-14جدول 

 سال
 کارشناسی کاردانی

 محروم مشروط محروم مشروط

 0 11 0 5 1395سال 

 0 6 0 1 1396سال 

 

 

 

 )میانگین تعداد ساعات مشاوره اعضای هیئت علمی با دانشجویان)در طول یک هفته -4-15جدول 

  استاد دانشیار استادیار مربی

 1395سال  0 0 4 6

 1396سال  0 0 5 10
 .نامه های تحصیلی است ای به جز مشاوره پایان منظور از مشاوره اعضای هیئت علمی، مشاوره *
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 1396برگزار شده در سال کوتاه مدت  های آموزشی دوره توزیع فراوانی -4-16جدول 

 جمع )ساعت(  آموزشیتعداد دوره  نام دوره آموزشی ردیف

 8 1 آشنایی با پانسمان های نوین 1

 8 2 آشنایی با نسخه نویسی 2

 18 12 کالب ژورنال 3

 48 6 کارگاه روش تحقیق 4

 spss 2 16کارگاه  5

 48 6 پرپوزال نویسی کارگاه 6

 4 1 کارگاه گزارش نویسی پرستاری 7

  (روز 3تا  1)کوتاه مدت: دوره غیر رسمی که به صورت تخصصی و کاربردی اجرا شده است.  *

 

 

 

 شاخص های معاونت آموزشی -4-17جدول 

 واحد متعارف عناوین شاخص ردیف
 1395سال 

 )نیمسال دوم(

 1396سال 

 )) نیمسال دوم

 98/13 16 درصد نسبت دانشجویان دوره کاردانی به کل دانشجویان 1

 02/86 84 درصد نسبت دانشجویان دوره کارشناسی به کل دانشجویان 2

 0 0 نفر های غیر روزانه تعداد کل دانشجویان دوره 3

 0 0 درصد نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان 4

 نسبت دانشجویان به اعضاء هیئت علمی 5
ه ازای یک عضو ب

 هیئت علمی
27/48 81/38 

 هیئت علمی تمام وقت جغرافیاییسبت دانشجو به اعضای ن 6
ه ازای یک عضو ب

 هیئت علمی
2/106 372 

 سبت دانشجو به اعضای هیئت علمی پاره وقتن 7
ه ازای یک عضو ب

 هیئت علمی
27/48 2/37 

 54/4 0 درصد به کل اعضاء هیئت علمی استادنسبت  8

 72/22 27/27 درصد یار به کل اعضاء هیئت علمیاستادنسبت  9

 73/72 80 درصد مربی به کل اعضاء هیئت علمینسبت  10

 09/9 - درصد مینسبت اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی  به کل اعضای هیات عل 11

 16/2 - متر مربع سرانه فضای آموزشی 12

 07/1 - مترمربع سرانه فضای خوابگاه دانشجویی 13

 70 - درصد درصد دانشجویانی که از خوابگاه استفاده میکنند 14

 30 - درصد خودگردان و مشارکتی خوابگاههای پوشش درصد 15

 32/40 - درصد صد پوشش مشاوره ای وسالمت روان دانشجویان به کل دانشجویاندر 16

 14 - تعداد توزیع فراوانی جلسات شورای آموزشی دانشکده 17
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 1395 –96های  داخلی و خارجی در سالهای  ت ارائه شده در همایشالمقا توزیع فراوانی -4-18جدول 

 خارجی
                      نوع   داخلی

 همایش

 

 زمان ارائه       

 ملی بین المللی

oral پوستر oral پوستر oral پوستر 

1395سال  0 0 17 0 0 0  

1396سال  1 0 15 0 0 0  

 

 

 

 1395-96های  در سال پژوهشی داخلی و خارجی ت علمیالت منتشر شده در مجالمقا توزیع فراوانی -4-19جدول 

ت السایر مقا  

 علمی پژوهشی

  3نوعایندکس شده 

(Scopus Chemical Abstract , 

Biological Abstract , Embase) 

 2 نوع شده ایندکس

(Medline ,PubMed, 

Index medicus) 

 1 ایندکس شده نوع

)ISI(  
 زمان چاپ

لسا 95 1 1 3 0  

لسا 96 7 3 3 0  

 

 

 

 1395-96های  ی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سالها فعالیتتوزیع فراوانی  -4-20جدول 

ت معتبر علمیالچاپ شده در مج تالمقاتعداد  تعداد کارگاه های برگزار شده ها ت در همایشالتعداد مقا   
 سال

 داخلی خارجی داخلی خارجی کشوری دانشگاهی

95سال  11 0 0 0 0 14  

96سال  16 0 1 1 0 17  

 

 

 

 1395-96های سال ه درکدع رسانی و تامین منابع علمی دانشالهای تابعه مدیریت اط بیمارستان و دانشکدههای  کتابخانه -4-21جدول 

 کتابخانه
  تعداد نسخ کتب فارسی

 تینالتعداد نسخ کتب 

 موجود
تعداد رایانه های متصل به   cdو   EBook تعداد

 شبکه اینترنت
 96سال  95سال  96سال  95سال  96سال  95سال 

 2 72 37 134 44 1950 1082 دانشکده
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 1395-96های  ه در سالکددانشاقماری  کتابخانه های اداریبخش عملکرد  -4-22جدول 

 سال

 بخش خدمات فنی بخش امانت

تعداد 

 مراجعین

ثبت نام 

 اعضاء

آماده سازی کتب 

 ینالت، فارسی

 cd و پایان نامه 

وجین 

 کتب

تعداد فهرست نویسی 

 کتب 

تعداد ورود کاربرگه کتب 

قاالت م -تینال -فارسی

 تینال فارسی  cdو پایان نامهفارسی، 

95 466 105 1156 809 1082 44 1126 

96 670 235 1083 32 868 90 950 

 

 

 

 1395-96های بخش نشریات در سالعملکرد  -4-23جدول 

 سال

 تعداد مراجعین
تعداد دریافت 

 تینالمحموله 

تعداد ثبت 

تین النشریات 

 براساس شماره

تعداد عنوان 

ثبت نشریات 

 فارسی

ت ثبت و التعداد عنوان مج

توزیع مربوط به واحدهای 

 تابعه

تعداد ورود کاربرگه نشریات 

 تین به کامپیوترال -فارسی

اهی
ی

ت علم
 

دانشجویان
 

 شماره عنوان

 4 7 10 6 4 4 8 2 95سال 

 2 5 7 4 3 3 10 3 96سال 

 

 

 

 1396بخش سفارشات در سال  عملکرد-4-24جدول 

 

کتب خریداری و ثبت شده فارسی 

 ) جلد)

تین الکتب خریداری و ثبت 

 )جلد)
EBook   وcd 

 35 90 868 تعداد

 

 

 

 1395-96های  های متصل به اینترنت و در دسترس دانشجویان در سال رایانه توزیع فراوانی -4-25جدول 

 های موجود در سایت های کامپیوتری رایانه هکددانش های کل های موجود در کتابخانه رایانه سال

1395 2 11 

1396 2 20 
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 1396شده دانشجویی در سال  های برگزار کارگاهتوزیع فراوانی  -4-26جدول 

تعداد روزهای 

 کارگاه

تعداد شرکت 

 کننده
 تعداد

ساعت برگزاری 

 کارگاه
کارگاه آموزشیعنوان    ردیف 

ش ماه اول 1 فرآیند پرستاری 8-12 1 40 1
 ش

 2 گزارش نویسی در پرستاری 8-12 1 40 1

 1 کنترل عفونت بیمارستانی 8-14 2 80 2

ش ماه
ش

 
دوم

 

 2 روش تحقیق و پروپوزال نویسی 8-15 4 30 4

2 25 2 8-16  3 آشنایی و اصول کار االیزا 

کار با حیوانات آزمایشگاهیآشنایی و  10-18 1 30 1  4 

1 40 1 8-16  5 آموزش فن بیان و سخنوری 

1 60 1 8-12  6 کارگاه نسخه خوانی آزمایشگاه 

2 40 2 9-30:12  7 آموزش جستجوی منابع در بانک های اطالعاتی 

1 30 1 10-12  Endnote 8رفرنس نویسی با نرم افزار  

4 60 4 8-12  CPR 9کارگاه  

1 30 1 14-18  10 آموزش بروشور خوانی کیت های االیزا 

1 35 1 9-13  11 آموزش نرم افزارهای ارائه 

1 40 1 8-12  spss 12کارگاه آموزش مقدماتی  

1 20 1 10-12  13 آموزش ارائه مقاله به کنگره های داخلی و خارجی 

 

 هکدع رسانی و تامین منابع علمی دانشالهای برگزار شده توسط مدیریت اط کارگاهتوزی فراوانی  -4-27جدول 

 ساعت تعداد عنوان
تعداد شرکت 

 کننده

تعداد روزهای 

 کارگاه

 1 2 5 1 کتابدار بالینی

 1 2 7 1  جستجوی منابع الکترونیک و آشنایی با کتابخانه دیجیتال

 2 13 4 2 علم سنجی

Evidence based medicine for librarianship 1 4 2 1 
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 1396های دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال لیست خوابگاه -4-28جدول 
نام خوابگاه

 

 آدرس نوع مالکیت مساحت کل ظرفیت زیربنا سال تأسیس
تعداد 

 دختران

تعداد 

 پسران

تعداد 

 متاهلین

خوابگاه دختران
 

13872077 12500 230 هالل احمر 

رازی  یابانخ

بیمارستان کاشانی  

 سابق

245 - 20 

خوابگاه پسران
تغییر  96در سال  

کاربری به 

خوابگاه

670 2800 145 
آستان قدس 

 رضوی

-خیابان ابن سینا

بیمارستان امام رضا 

 )ع(سابق

- 145 10 

 

 

  1396های دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال لیست سلف سرویس -4-29جدول 

نام سلف 

 سرویس
 سال تاسیس زیربنا آدرس

 ظرفیت پذیرش همزمان در سلف زیربنای غذاخوری

 برادران خواهران

معاونت 

 آموزشی

 خیابان ابن سینا

 بیمارستان امام رضا )ع(سابق
380 1373 120 80 420 

 

 

 

 علوم پزشکی سیرجان  توزیع فراوانی دانشجویان استفاده کننده از غذا به تفکیک خوابگاه و سلف دانشکده -4-30جدول 

 96-97نیمسال دوم  96-97نیمسال اول  

 شام ناهار صبحانه شام ناهار صبحانه

 26052 0 895 17368 0 716 خوابگاه

 0 45648 0 0 38432 0 سلف
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 فصل پنجم

 مدیریت غذا و دارو

 

 عباس فخریاندکتر 

 مدیریت غذا و دارو
 

 دکترای  عمومی تحصیلی : مدرک

 یتحصیلی: پزشکرشته 

 : رسمی نوع استخدام

 1347متولد: 
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 1396 در سال شهرستان سیرجانلیست داروخانه های بیمارستانی  -5-1جدول

 شماره تلفن داروخانه آدرس بیمارستان نام مسئول فنی داروخانه بیمارستاننام 

 بیمارستان امام رضا)ع(

 دکتر مینا مفیدی

 خانم زهرا فاتحی

 دکتر پریناز امیری مقدم

 034 -30-23403014 بلوار هجرت

 بیمارستان غرضی

 دکتر مجید محمودی

 دکتر ابراهیم ارجمند تاج الدینی

 دکتر الهه مقدسی

 دکتر مهدیه زیدآبادی

     034 -41422200 -4 خیابان ابن سینا

 034 - 42201063 بلوار امام رضا)ع( دکتر مسعود رحیمی اصل بیمارستان والیت

 

 
 1396 در سال شهرستان سیرجان خصوصیلیست داروخانه های  -5-2جدول

داروخانه نام ردیف  نام مسئول فنی داروخانه 

 

داروخانه نام ردیف مسئول فنی داروخانهنام    

 آقای دکتر ستوده دکتر ستوده 17 دکتر معصومه زارعی رازی 1

 خانم دکتر مرشدی دکتر مرشدی 18 دکتر رضا اطمنیان دکتر اطمنیان 2

شکوریداروساز ساره بیرمی ا دکتر خادمی 3  آقای دکتر ارجمند دکتر ارجمند 19 

 داروساز محبوبه عباسلو عباسلو 20 دکتر حیدر برفه ای دکتر برفه ای 4

 داروساز سیما خدادادی پور خدادادی پور 21 دکتر مرضیه جواد حسینی دکتر اطالعی 5

یدکتر عایل 6 یخانم دکتر عایل   داروساز پیمانه خدادادی پور خدادادی پور 22 

 داروساز فریبا عطاالهی هالل احمر 23 خانم دکتر متقی دکتر متقی 7

محمدیدکتر  8  دکتر سیامک اسدی راد دکتر بهاالدینی 24 دکتر امین محمدی 

 خانم دکتر زالپور دکتر زالپور 25 آقای دکتر فاتحی دکتر فاتحی 9

شفی پورکدکتر  10 شفی پورکدکتر    دکتر میترا رضایی فرهنگ 26 

 دکتر مهدی زحمتکش دکتر زحمتکش 27 دکتر معماریان دکتر معماریان 11

خواجویی دکتر 12  دکتر ماریا یزدان پناه دکتر یزدان پناه 28 آقای دکتر خواجویی 

 دکتر ارجمند پاستور 29 دکتر سجاد علی پور دکتر علی پور 13

یانابخانم دکتر تر دکتر ترابیان 30 دکتر امیرحسین نصرت آبادی آریا 14  

عباسلودکتر الهام  دکتر عباسلو 31 خانم دکتر فتاحی دکتر فتاحی 15  

 خانم دکتر نیازی دکتر نیازی 32  دکتر محمودی دکتر محمودی 16
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 1396 تفکیک نوع وابستگی و شیفت کاری در سال به ی شهرستان سیرجانها داروخانه توزیع فراوانی -5-3جدول 

 تحت پوشش

 شیفت کاری
 کل

 شبانه روزی تمام وقت نیمه وقت

 96سال  95سال  96سال  95سال  96سال  95سال  96سال  95سال 

 1 1 0 0 1 1 0 0 دانشگاه علوم پزشکی

 1 1 0 0 1 1 0 0 سازمان تامین اجتماعی

 1 0 0 0 1 0 0 0 سایر نهاد ها و ارگان ها

 32 29 3 5 27 21 2 3 خصوصی

 35 31 3 5 30 23 2 3 جمع کل

 

1396کاری در سال توزیع نسبی داروخانه های شهرستان سیرجان بر حسب شیفت  -5-1نمودار   

 

و سپس داروخانه  داروخانه ( 28) %85شود داروخانه های تمام وقت با  بیشترین شیفت کاری  با همانطور که در نمودار فوق مشاهده می

 را شامل می شوند. داروخانه نیمه وقت( از کل شیفت های کاری 2) %6داروخانه( و 3) %9های شبانه روزی و نیمه وقت به ترتیب با 

 

 

 1396 به تفکیک بخش خصوصی و دولتی در سال شهرستان سیرجانداروسازان وزیع فراوانی ت -5-4جدول 

 جمع کل دولتی خصوصی دولتی و خصوصی همزمان شهرستان

 42 5 35 2 سیرجان

 

 

 

 1396 در سالی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ها داروخانهامور  عملکرد -5-5جدول 

 جمع سه ماهه چهارم سومسه ماهه  فعالیت ردیف

 2 2 0 تعداد موارد تایید موضوع تاسیس داروخانه 2

 15 7 8 ول فنی داروخانه هائمس حیتالصتعداد موارد تایید  7

 1 0 1 تعداد موارد موافقت با جابجایی محل داروخانه 8

نیمه وقت

تمام وقت

شبانه روزی

2

30

3

3

25

5

تعداد داروخانه

1395سال  1396سال 
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 95-96 های ان در سالشهرستان سیرجآشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  مواد غذایی، یواحدهای تولیدتوزیع فراوانی  -5-6جدول 

 خوراکی و آشامیدنی بسته بندی آرایشی و بهداشتی
 شهرستان

96سال  95سال   96سال   95سال   96سال   95سال    

 سیرجان 30 37 2 2 5 6

 

 آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی  مواد غذایی،محصوالت واحدهای تولیدی از شده های انجام  نمونه برداری توزیع فراوانی -5-7جدول 

 تعداد
 نوع

96سال  95سال    

برداری شده م نمونهالتعداد اق 180 186  

(غیرقابل عرضه)عدم انطباق با پروانه ساخت  26 6  
 تیجه آزمون ن

(شیمیایی عدم انطباق با ویژگیهای میکروبی و)عدم انطباق با برگ آنالیز  0 0  

 

 

 95-96 های با واحدهای متخلف در سال توزیع فراوانی اقدامات انجام گرفته -5-8جدول 

 مورد
 اقدام

96سال  95سال    

 توقیف کاال 3 1

 تعلیق، ابطال پروانه ساخت از طریق مراجع قضایی 0 0 )تعداد(نتیجه اقدامات انجام شده 

 معرفی به مراجع قضایی 2 1

 مورد 2 0
المعدوم شدن کا  

 نتیجه معرفی به مراجع قضایی

 کیلو 36123 0

 تغییر نوع مصرف 0 0

 تعطیل کردن 0 0

 ابطال یا تعلیق 0 0

 

 

 1396 در سال دانشکده علوم پزشکی سیرجان های نظارتی فعالیتتوزیع فراوانی  -5-9جدول 

 فعالیت
سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم
 جمع

 120 53 67 های بخش خصوصی بازدید از داروخانه

 9 4 5 یدولتهای بخش  بازدید از داروخانه

 0 0 0 صدور اخطار کتبی به داروخانه های بخش خصوصی در مورد عدم رعایت قوانین

 3 3 0 استان با سازمان های بازرسی و نظارت و سایر ارگان هشهرهای  بازرسی مشترک از داروخانه

 3 3 0 نیاجع قانوبه مر صورتجلسه از داروهای مکشوفه و برآورد ارزش ریالی و تحویلعداد موارد تفکیک و تنظیم ت

 3 3 0 آوری دارو از مراکز عرضه غیرمجاز تعداد دفعات جمع

 6 3 3 خدمات دارویی هستان از نظر ارائشهرتعداد بیمارستان های ارزشیابی شده 

 آغاز کرده است 1396خود را پس از استقالل در شش ماه دوم سال *الزم به توضیح است مدیریت غذا و دارو عمده فعالیت 
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 95-96 های ت غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سالالمصرف کنندگان محصواز  یشکایات دریافتتوزیع فراوانی  -5-10 جدول

 تعداد
 ردیف نوع شکایت

96سال  95سال    

 1 شکایات ثبت شده تلفنی 2 14

ثبت شده کتبیشکایات  3 23  2 

 جمع 5 37

 

 

 1396 عملکرد معاونت غذا و دارو در سالشاخص های  -5-11 جدول

 96سال  واحد متعارف شاخص واحد

مدیریت نظارت بر امور دارو و 

 مواد مخدر 

 58/26 تعداد میانگین اقالم دارویی در نسخ

 26 تعداد میانگین کمبودهای دارویی ماهیانه

 07/0 درصد هکد( به هر پزشک در دانشADR) هعوارض ناخواسته ثبت شدنسبت تعداد گزارش 

 1 درصد های تحت پوشش های بازرسی شده به کل داروخانه نسبت داروخانه

 35 تعداد مجموع شکایات مردمی رسیدگی شده

 1 تعداد داروخانه های بیمارستان واگذار شده به بخش خصوصی

 2 درصد گردیده استکمبودهای دارویی که مرتفع 

 3 تعداد از سوی مدیریت دارو ADRگزارشات ارسالی به مرکز 

مدیریت نظارت بر مواد 

غذایی، آشامیدنی، آرایشی و 

 بهداشتی

 119 تعداد بازدید از واحدهای مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 3 تعداد واحدهای دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی

 5 تعداد واحدهای غیر مجاز شناسایی شده

 186 تعداد م نمونه برداری شده از واحدهای تحت پوششالاق

 برخورد با واحدهای متخلف 

 )ابطال پروانه ساخت، معرفی به مراجع قضایی ، تعلیق/التوقیف کا)
 2 تعداد

ده اند ش( ارزیابی PRPنسبت تعداد واحدهایی که برنامه های پیش نیاز بهداشتی )

 به کل واحدهای تولیدی تحت نظر دانشگاه
 درصد

91/27 

 

ی با هداشتآشامیدنی، آرایشی و ب نسبت تعداد واحدهای تولید کننده مواد خوراکی،

 به تعداد کل واحدهای تولیدی تحت نظر دانشگاه PRP درجه عالی
 30/9 درصد

ی با هداشتآشامیدنی، آرایشی و ب نسبت تعداد واحدهای تولید کننده مواد خوراکی،

 به تعداد کل واحدهای تولیدی تحت نظر دانشگاه PRP درجه ضعیف
 00/0 درصد

ای همحصوالت مشمول در کارخانه  استفاده از نشانگر رنگی تغذیه ای بر روی

 پوشش تولیدی تحت
 81/20 درصد



 

 

 


