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 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 شهرستان سیرجان

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 رئیس اداره آمار و فناوری اطالعات دکتر مصطفی کاشانی :      

 مسئول واحد آمار سونیا بحرینی :

 کارشناس آمار : مهسا سالجقه

      

 با همکاری
 :معاونت درمان زهرا نژاد شاهبداغی

 :معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرزانه نیساری

 :معاونت بهداشتی نسب معصومه اسالمی

 :مدیریت غذا و دارو معصومه صادقی

 (:بیمارستان امام رضا)ع رویا عبداللهی

 :115اورژانس  رحیمه خواجویی

 

 تاداره آمار و فناوری اطالعا
 1400پاییز 

 

 1399 سالنامه آماری سال



 

 

 از:  سپاس فراوانبا 

 

 

دکتر غالمعباس محمدی

م پزشکی سیرجانرئیس دانشکده علو

دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی

دکتر موسی نصراهلل پور     

عمعاون توسعه مدیریت و مناب

دکترای تخصصی رادیولوژی

دکتر غالمرضا جهانشاهی

معاون درمان

دکترای تخصصی روانپزشکی

 دکتر محمد موقری

 معاون بهداشتی

  عمومی یپزشکدکترای  

 محمودرضا مسعودیدکتر 

 معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

 روماتولوژی فوق تخصص 

 

 نسبدکتر سید محمد رضوی

 مدیر غذا و دارو

 دکترای پزشکی عمومی 



 

 : همکاران محترم از و با تشکر و قدردانی
 

 معاونت توسعه مدیریت ومنابع
 ،زاده، رقیه عربینژاد، مصطفی نبیعیسی نژادمنساری، حمیدرضا مصطفید متین، اجو

 محدثه رضایی،  نژادمحدثه سلطانی

 

 معاونت درمان
 ،نژاد رابط بیمارستان غرضیشیرین کاظمی، حسین ناصری آقایی،مسعود خاندکتر 

امام  عبدالهی رابط بیمارستان رویا پور رابط بیمارستان والیت،اریاله شهرینبی 

 )ع(رضا

 

 معاونت بهداشتی

علیرضا مریدی ،حکیمه فارسی نژاد ، سکینه مکی آبادی ، مژده ستوده نیا ، 

حمیده صوری ، اکبر اسدی ، غالمرضا پور اباذری ، غالمحسین تاج آبادی ،محمد 

محیا پور ، دکتر جالل پور امینایی ، صدیقه  مهدی عسکری ، جواد خسروی ،محمد

اقدس ابریشم ، فاطمه  رحیمی ، رقیه آژ ، زهرا نصرت آبادی ، نرجس خراسانی ، 

زیدآبادی نژاد ، محبوبه مظفری نیا ، صادق صادقی ، مهری هاشمی ، زهرا دهشیری 

 ، ملیحه سادات رضوی نسب ، علی مجیدی پاریزی ، فاطمه ابراهیمی ، نوشین کی

، مسعوده آریایی ، محمد تقی نخعی  ،حسام ابوالقاسمی   ،بتول کریمی ، نیا ، سهیال عباسلو 

 انیس امجدی

 

 ، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگیمعاونت آموزشی
، محمدصادق رازقی، مسعود مریم موسویان، فخرالدینیمحبوبه خواجویی نژاد، مریم 

،الله جهانشاهی،موسی آبادی، مهری زیدعرب، امید مردانشاه، اعظم سیوندی

 بامیر،مجید امیری، قاسم زارع، عاطفه بلوردی

 

 

 دارو و مدیریت غذا

 ،نجمه ساالریسارا اسفندیارپوردکتر طیبه هاشمی بیابانی، 

 



 

 

 

 فهرست مطالب

 ماره صفحهش                                                                                                                     عنوان                   

 منابع و تیریمد توسعه معاونت :اول فصل

    جداول فصل اول

 2 ---------  1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده واحد کیتفک به یبالتصد و مصوب یسازمان یها پست یفراوان عیتوز -1-1جدول

 2 ------------ 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده ییروستا و یشهر کیتفک به یسازمان یها پست  یفراوان عیتوز  -1-2 جدول

 2 ------- 1399 سال در خدمت محل کیتفک به رجانیس یپزشک علوم دانشکده در شاغل یعلم اتیه ریغ کارکنان یفراوان عیتوز -1-3 جدول

 4 ----- 1399 سال در یلیتحص مدرک کیتفک به رجانیس یپزشک علوم دانشکده در شاغل یعلم اتیه ریغ کارکنان یفراوان عیتوز -1-4 جدول

 5 -------------------------------------------------- 1399سال در شده جذب کارکنان یفراوان عیتوز -1-5 جدول

 5 -------------------------------------------------- 1399 سال در شده خارج کارکنان یفراوان عیتوز -1-6 جدول

 6 -------------------------------- 1399سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده در شاغل پزشکان یفراوان عیزتو -1-7 جدول

 6 ------------------------------ 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده در شاغل راپزشکانیپ یفراوان عیتوز -1-8 جدول

 7 ------------------- 1399 درسال رجانیس یپزشک علوم دانشکده شده برگزار یحضور یآموزش یها دوره یفراوان عیتوز -1-9 جدول

 7 ----------------------------- 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده تملک در یخودروها یفراوان عیتوز -1-10 جدول

 8 ------------------------------- 1399 سال در( نفر) یانسان یروین معادل و نوع کیتفک به شده واگذار خدمات -1-11 جدول

 9 ---------------------------- 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده شده یبردار بهره یعمران یها پروژه -1-12 جدول

 9 -------------------------------------------------- 1399 سال در اجرا دست در یعمران یها پروژه -1-13 جدول

 نمودارهای فصل اول

 3 ------------ 1399 سال در خدمت محل کیتفک به رجانیس یپزشک علوم دانشکده یعلم اتیه ریغ کارکنان ینسب عیتوز -1-1-1نمودار

 3 ------------ 1399 سال در استخدام نوع کیتفک به رجانیس یپزشک علوم دانشکده یمعل اتیه ریغ کارکنان ینسب عیتوز -1-1-2 نمودار

 4 ------------------- 1399 سال انیپا تا یلیتحص مدرک کیتفک به رجانیس یپزشک علوم دانشکده کارکنان ینسب عیتوز -1-2 نمودار

 5 --------------------------- 1399 سال در خدمت محل کیتفک به شده خارج و شده جذب کارکنان یفراوان عیتوز -1-3 نمودار

 6 -------------------------- 1399 سال در تیجنس کیتفک به رجانیس یپزشک علوم دانشکده پزشکان یفراوان عیتوز -1-4 نمودار

 7 ------- 1399 سال در تیجنس کیتفک به رجانیس یپزشک علوم دانشکده دوره های آموزشی حضوری برگزار شده یفراوان عیتوز -1-5 نمودار

 : معاونت درماندوم فصل

 جداول فصل دوم

 12 ------------------------------------------ 1399 سال در رجانیس شهرستان یها مارستانیب مشخصات -2-1جدول

 12 ------------------------ 96-99 یها سال در رجانیس شهرستان یها مارستانیب لفعا تخت متوسط یاوانفر عیتوز -2-2 جدول

 13 ---------------------- 1399 سالاسفندماه  در رجانیس شهرستان یها مارستانیب فعال تخت متوسط یفراوان عیتوز -2-3 جدول

 13 ----------------------- 1399 سال در بخش کیتفک به رجانیس شهرستان یها مارستانیب ژهیو تخت یفراوان عیتوز -2-4 جدول

 14 -------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یها مارستانیب در یمارستانیب تیفعال یها شاخص -2-5 جدول

 14 ----------------------------------- 1399 سال در ماه کیتفک به رجانیس شهرستان یها مارستانیب تیفعال -2-6 جدول

 15 -------------------------------- 96-99 یها سال در رجانیس ستانشهر یها رستانمایب تخت اشغال درصد  -2-7 جدول

 15 ------------------------------ 96-99 یها سال در رجانیس شهرستان یاه مارستانیب یبستر یروزها متوسط -2-8 جدول
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 15 --------------- 96-99 یها سال در رجانیس نشهرستا یها تانمارسیب سال کی در تخت هر یبرا ماریب رشیپذ نسبت  -2-9جدول

 15 ---------------------------------------- نرجایس شهرستان یها مارستانیب شدگان فوت توزیع فراوانی -2-10 جدول

 16 --------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یها مارستانیب در شده انجام یجراح اعمال یفراوان عیتوز -2-11 جدول

 16 --------------------------------------- 1399سال در رجانیس شهرستان یها مارستانیب نیسزار درصد -2-12 جدول

 16 --------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یها مارستانیب اورژانس به ییسرپا نیمراجع یفراوان عیتوز -2-13 جدول

 16 ------------------------------------------ 1399 سال در شده ییشناسا  خاص مارانیب یفراوان عیتوز -2-14 جدول

 17 --------------- ازین مورد یها تخصص حسب بر رجانیس شهرستان یها مارستانیب به ییسرپا نیمراجع یفراوان عیتوز -2-15 جدول

 17 ------------------ 1399 الس در رجانیس شهرستان یها مارستانیب کینیپاراکل یواحدها به نیمراجع یفراوان عیتوز -2-16 جدول

 18 -------------------------- تخصص حسب بر رجانیس شهرستان زهیو کینیکل به ییسرپا نیمراجع یفراوان عیتوز -2-17 جدول

 18 -----------------------------------------------رجانیس شهرستان متخصص پزشکان یفراوان عیتوز -2-18 جدول

 19 -------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یدرمان مراکز زاتیتجه و ها دستگاه یفراوان عیتوز -2-19 جدول

 19 ---------------------------------------- 1399 الس در رجانیس شهرستان یدرمان مراکز یفراوان عیتوز -2-20 جدول

 20 ---------------------------------------------- رجانیس شهرستان یعموم یها درمانگاه مشخصات -2-21 جدول

 20 --------------------------------------------رجانیس شهرستان یدندانپزشک یها درمانگاه مشخصات -2-22 جدول

 21 -------------------------------------------------- رجانیس شهرستان یها شگاهیآزما مشخصات -2-23 جدول

 22 ------------------------------------------------ رجانیس شهرستان یدرمان گفتار دفاتر مشخصات -2-24 جدول

 22 ------------------------------------------------- رجانیس شهرستان یدرمان کار دفاتر مشخصات -2-25 جدول

 22 ----------------------------------------------- رجانیس شهرستان یسنج ییشنوا دفاتر مشخصات -2-26 جدول

 22 ----------------------------------------------- رجانیس شهرستان یسنج یینایب دفاتر مشخصات -2-27 جدول

 23 ------------------------------------------- رجانیس شهرستان یدرمان میرژ و هیتغذ دفاتر مشخصات -2-28 جدول

 23 ------------------------------------------------- مشخصات دفاتر کار مامایی شهرستان سیرجان -2-29جدول 

 24 ---------------------------------- نمشخصات موسسات رادیولوژی و مرامز تصویر برداری شهرستان سیرجا -2-30جدول 

 24 ------------------------------------------------- مشخصات مراکز فیزیوتراپی شهرستان سیرجان -2-31ول جد

 24 ------------------------------------------------ مشخصات مراکز ارتوپدی فنی شهرستان سیرجان -2-32دول ج

 25 ----------------------------- رجانیس شهرستان منزل در ینیبال وخدمات یپرستار خدمات مراکز مشخصات -2-33 جدول 

 25 -------------------------------------------------- مشخصات دفاتر طب کار شهرستان سیرجان -2-34جدول  

 25 ----------- 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده درمان بر نظارت واحد توسط گرفته انجام ینظارت یتهایفعال اهم -2-35 جدول

 26 -------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یا جاده امداد و اورژانس یها گاهیپا یفراوان عیتوز -2-36 جدول

 26 ------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یمارستانیب شیپ آمبوالنس یفراوان عیتوز -2-37 جدول

 26 ----------------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان اورژانس یها گاهیپا ستیل -2-38 جدول

 27 ------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده115 اورژانس عملکرد  -2-39 جدول

 28 ------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یها مارستانیب اورژانس یها تیفعال ریسا –2-40 جدول

 28 ------------------------------------- 1399 سال در یرانندگ تصادفات از یناش نیمجروح یفراوان عیتوز -2-41 جدول

 

 



 

 

 

 

 28 --------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان تیمصدوم نوع کیتفک به تصادفات از یناش نیمجروح یفراوان عیتوز  -2-42 جدول

 29 ------- 1399 سال در رجانیس شهرستان مصدوم تیوضع و یسن گروه کیتفک به تصادفات از یناش نیمجروح یفراوان عیتوز -2-43 جدول

 29 ------------- 1399 سال در ژهیو حوادث خصوص در رجانیس شهرستان یپزشک یها تیفور و حوادث تیریمد عملکرد -2-44 جدول

 نمودارهای فصل دوم

 12 -------- 1399سال در یوابستگ نوع کیتفک به رجانیس شهرستان یها مارستانیب در ثابت به فعال یها تخت ینسب عیتوز -2-1-1نمودار

 12 ------------------------------------- رجانیس شهرستان یها مارستانیب  فعال یها تخت یفراوان عیتوز -2-1-2رنمودا

 13 ------------------ 1399 سال اسفندماه در رجانیس شهرستان یها مارستانیب فعال یها تخت  متوسط یفراوان عیتوز -2-2 نمودار

 26 ----------------------------------------------------------- اورژانس یها گاهیپا ینسب عیتوز -2-3 نمودار

 28 ----------- 1399 سال در مصدوم تیوضع کیتفک به رجانیس شهرستان یرانندگ تصادفات از یناش نیمجروح ینسب عیتوز -2-4 نمودار

 29 -------------- 1399 سال در یسن گروه کیتفک به رجانیس شهرستان یرانندگ تصادفات از یناش نیمجروح ینسب عیتوز -2-5 نمودار

 یبهداشت معاونت :سوم فصل

 جداول فصل سوم

 32 ------------------- )یکشور ماتیتقس نیآخر براساس)  1399 سال در آن پوشش تحت تیجمع و شهر یفراوان عیتوز -3-1 جدول

 32 -------------------------------------- رجانیس شهرستان پوشش تحت یواحدها و دهستان بخش، ستیل –3-2 جدول

 32 ----------------------------------------------------- رجانیس شهرستان یتیجمع یها شاخص –3-3 جدول

 33 ---------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یدرمان یبهداشت خدمات پوشش تحت تیجمع -3-4 جدول

 34 ----------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان خانواده پزشک پوشش تحت تیجمع –3-5 جدول

 35 ----------- 1399 سال در جانریس شهرستان یپزشک علوم دانشکده پوشش تحت یدرمان یبهداشت یواحدها یفراوان عیتوز -3-6 جدول

 35 -------------------- رجانیس شهرستان یپزشک علوم دانشکده پوشش تحت یدرمان یبهداشت یواحدها یفراوان عیتوز -3-7 جدول

 35 ---------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان سالمت خدمات جامع مراکز مشخصات -3-8 جدول

 36 ---------------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان سالمت یها گاهیپا مشخصات -3-9 جدول

 37-------------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان بهداشت یها خانه مشخصات  -3-10 جدول

 37--------------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یبهورز آموزشگاه شخصاتم -3-11 جدول

 38 ---------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده یبهورز آموزش یها شاخص -3-12 جدول

 38 -------------------------------------- 1399 سال در آنها پوشش تحت تیجمع و بهورز یاونفر عیتوز  -3-13 جدول

 38 ------------------------------------ رجانیس شهرستان) سالمت داوطلبان) یمردم مشارکت جلب برنامه -3-14 جدول

 38 ------------------------ رجانیس نشهرستا ییروستا و یشهر مناطق کیتفک به سالمت داوطلبان برنامه پوشش -3-15 جدول

 39 -------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده ارجاع نظام و خانواده پزشک برنامه -3-16 جدول

 39 ------------------------------------- رجانیس شهرستان یبهداشت معاونت در موجود یها انهیرا تیوضع -3-17 جدول

 40 -------------- 1399 سال در یسن گروه کیتفک به رجانیس شهرستان مرگ به منجر یماریب اول علت دو یفراوان عیتوز -3-18 جدول

 40 ---------------------------------------- 1399 سال در یسن گروه کیتفک به ریم و مرگ یفراوان عیتوز -3-19 جدول

 41 --------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان مرگ به منجر یماریب اول علت ده یفراوان عیتوز -3-20 جدول

 41 -------------------------------------------------------- حوادث از یناش ریم و مرگ شاخص -3-21 جدول
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 42 ------------------------------------------------- گانه22 علل اساس بر ریم و مرگ یفراوان عیتوز –3-22 جدول

 42 ---------------------------------------- رجانیس شهرستان در ریم و مرگ یها شاخص یفراوان عیتوز –3-23 جدول

 43 --------------------------------------------------رجانیس شهرستان روان بهداشت یها شاخص -3-24 جدول

 43 ----------------------------------------- رجانیس شهرستان ادیاعت از یریشگیپ یا برنامه یها تیفعال -3-25 جدول

 43 ---------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده یا حرفه بهداشت یها تیفعال -3-26 جدول

 44 ----------------------------------------------- رجانیس شهرستان یا حرفه بهداشت یها شاخص -3-27 جدول

 45 ------------------ 1399 سال در رجانیس شهرستان یخوراک و ییغذا مواد عیتوز و عرضه ه،یته مراکز یفراوان عیتوز –3-28 جدول

 45 ----------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده طیمح بهداشت یها تیفعال -3-29 جدول

 45 ------------------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یدنیآشام آب بهداشت -3-30 جدول

 46 ------------------------------------------------ رجانیس شهرستان طیمح بهداشت یها شاخص -3-31 جدول

 47 ------------------------------------- رجانیس شهرستان سطح در شده ثبت طالق و ازدواج یفراوان عیتوز -3-32 جدول

 47 ------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان مادران یسن گروه کیتفک به زنده تولد یفراوان عیتوز -3-33 جدول

 47 ------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان مادران یسن گروه کیتفک به شده انجام یها مانیزا و یباردار اطالعات –3-34 جدول

 47 ------------------ 1399 سال در رجانیس شهرستان سالمندان و سال5 زیر ،کودکان نوزادان هدف های گروه مراقبت -3-35 جدول

 48 -------------------------------- رجانیس شهرستان سطح در شده ارائه خانواده مینظت خدمات یفراوان عیتوز -3-36 جدول

 48 ------------------------------------------------ رجانیس شهرستان یبارور بهداشت یها شاخص -3-37 جدول

 49 ------------------------------------------- 1399 سال در رجانیس ستانشهر مدارس یفراوان عیتوز –3-38 جدول

 49 -------------------------------- رجانیس شهرستان 1399-1400 یلیتحص سال آموزان دانش یفراوان عیتوز –3-39 جدول

 49 ----------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده مدارس بهداشت یها تیفعال -3-40 جدول

 50 ------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده دندان و دهان بهداشت یها تیفعال -3-41 جدول

 50 ----------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان ییابتدا آموزان دانش خصوص در دندان و دهان بهداشت تیفعال –3-42 جدول

 51 ------------------------------------- رجانیس شهرستان یساز منیا یها برنامه در ونیناسیواکس پوشش -3-43 جدول

 51 ------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان( سرم و واکسن) کیولوژیب مواد عیتوز و افتیدر یفراوان عیتوز -3-44 جدول

 52 -------------------------------- رجانیس شهرستان دام و انسان مشترک یها یماریب مراقبت یفراوان عیتوز -3-45 جدول

 52 ------------------------------------ رجانیس شهرستان پرندگان حاد فوق یآنفلوانزا مراقبت یفراوان عیتوز -3-46 جدول

 52 --------------------------------------------- رجانیس شهرستان یدگیگز عقرب و مار یوانفرا عیتوز -3-47 جدول

 52 ------------------------------------- رجانیس شهرستان در شده کشف رداریواگ یهایماریب یفراوان عیتوز -3-48 جدول

 53 ------------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده سل با مبارزه یها شاخص -3-49 جدول

 53 ------------------------------------ رجانیس یپزشک علوم دانشکده HIV یماریب با مبارزه یها شاخص -3-50 جدول

 53 -------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده یروسیو یها تیهپات مراقبت یفراوان عیتوز -3-51 جدول

 53 -------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده) التور – یخون اسهال) یا روده یهایماریب اقبتمر یفراوان عیتوز -3-52 جدول

 54 -------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده مراقبت تحت یتاالسم یینها مشکوک و ناقل زوج یفراوان عیتوز -3-53 جدول

 54 ------------------------------------------ رجانیس شهرستان در رداریرواگیغ یهایماریب یفراوان عیتوز -3-54جدول

 

 



 

 

 

 

 54 --------------------------- رجانیس شهرستان نوزادان دیروئیت یمادرزاد یکار کم برنامه یمراقبت یها شاخص -3-55 جدول

 55 ------------------------------------------ رجانیس شهرستان ابتید کنترل و یریشگیپ یها شاخص -3-56 جدول

 55 ---------------------------------------- رجانیس شهرستان باال فشارخون یماریب مراقبت یها شاخص -3-57 جدول

 55 ------------------------------------------------------- ها یماریب با مبارزه یها شاخص ریسا -3-58 جدول

 56 --------------------------------------------- 9913 سال در برگزارشده یآموزش یها کارگاه ستیل -3-59 جدول

 نمودارهای فصل سوم

 33 ------------- 1399 سال در سکونت محل کیتفک به رجانیس شهرستان یدرمان یبهداشت خدمات پوشش تحت تیجمع -3-1 نمودار

 34 -------------------- 1399 سال در سکونت محل کیتفک به رجانیس شهرستان انوادهخ پزشک پوشش تحت تیجمع -3-2 نمودار

 41 ----------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان مرگ به منجر یماریب اول علت ده ینسب عیتوز -3-3 نمودار

 50 ----------------------------------------- رجانیس شهرستان کودکان یدتراپیفلورا شیوارن یفراوان عیتوز –3-4 نمودار

 55 ----------------------------- رجانیس شهرستان ییروستا مناطق سال30 یباال تیجمع در ابتید وعیش زانیم -3-5 نمودار

 55 ------------------------- رجانیس شهرستان ییروستا مناطق سال30 یباال تیجمع در باال فشارخون وعیش زانیم -3-6 نمودار

 یفرهنگ ،ییدانشجو و قاتیتحق ،یآموزش معاونت :چهارم فصل

 جداول فصل چهارم

 58 -------------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان پزشکی علوم دانشکده مشخصات -4-1 جدول

 58 ---------------------------------- 1399 سال در تحصیلی مقطع تفکیک به دایر تحصیلی یها رشته ستیل -4-2 جدول

 58 ------------------------------------------- 1399 سال در پایه علوم آموزشی یها گروه مدیران لیست -4-3 جدول

 59 ----------------------- 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده در شاغل یعلم اتیه کارکنان یفراوان عیتوز -4-4 جدول

 59 ------------------------------ 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده یعلم ئتیه یاعضا یفراوان عیتوز -4-5 جدول

 59 -------------------------------- 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم نشکدهدا ییدانشجو یهاخوابگاه ستیل -4-6 جدول

 60 -------------- 1399 سال تا 1393 سال از یلیتحص عمقط و رشته تفکیک به صیلتح به شاغل دانشجویان فراوانی عیتوز -4-7 جدول

 60 ----------------- 1399 سال تا 1393 سال از یلیتحص مقطع و رشته تفکیک به شده رفتهیپذ دانشجویان نیفراوا عیتوز -4-8 جدول

 61 ---------------------- 1399 سال تا 1393 سال از یلیتحص مقطع و رشته تفکیک به دانش آموختگان فراوانی عیتوز -4-9 جدول

 61 ---------- 1399-1400 تحصیلی سال در تحصیلی رشته و جنسیت تفکیک به تحصیل به شاغل دانشجویان اوانیفر عیتوز -4-10 جدول

 62 ------------ 1399-1400 تحصیلی سال در تحصیلی مقطع و جنسیت تفکیک به شده رفتهیپذ دانشجویان فراوانی عیتوز -4-11 جدول

 62 --------------------------- 1399 سال در تحصیلی مقطع و جنسیت تفکیک به آموختگان دانش فراوانی عیتوز -4-12 لجدو

 63 -------------------------- 1399 سال در یربومیغ و یبوم تفکیک به لیتحص به شاغل دانشجویان یفراوان عیتوز -4-13 جدول

 63 ---------------------------- 1399 سال در تاهل تیوضع تفکیک به لیتحص به شاغل دانشجویان یفراوان عیتوز -4-14 جدول

 64 -------------------------- 1399 سال در تحصیلی مقطع و جنسیت تفکیک به یانتقال دانشجویان فراوانی عیتوز -4-15 جدول

 64 -------------------------- 1399 سال در تحصیلی مقطع و جنسیت تفکیک به مهمان دانشجویان فراوانی عیتوز -4-16 جدول

 64 ---------------------------------------------------- درخشان استعداد دانشجویان یفراوان عیتوز -4-17 جدول

 64 ------------------------------------ یلیتحص مقطع تفکیک به محروم و مشروط دانشجویان یفراوان عیتوز -4-18 جدول

 65 ------------------------------------------------------------ آموزشی معاونت یها شاخص -4-19 جدول

 65 ---------------------------------- 1399 سال در رجانیس یپزشک علوم دانشکده یهاسیسرو سلف ستیل -4-20 جدول
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 65 -------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده سلف و خوابگاه کیتفک به غذا از کننده استفاده انیدانشجو یفراوان عیتوز -4-21 جدول

 66 --------------------------- )هفته یک طول در)دانشجویان با علمی هیئت یاعضا مشاوره ساعات تعداد میانگین -4-22 جدول

 66 -------------------------------------نایدانشجو دسترس در و نترنتیا به متصل های انهیرا یفراوان عیتوز -4-23 جدول

 66 ------------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده مقاالت و ها طرح تیوضع -4-24 جدول

 66 -------------------------------------- یخارج و یداخل های شیهما در شده ارائه مقاالت یفراوان عیتوز -4-25 جدول

 67 ------------------------------- یخارج و یداخل یپژوهش یعلم مجالت در شده منتشر تالمقا یفراوان عیتوز -4-26 جدول

 67 --------------------------------------- ییدانشجو تحقیقات میتهک یپژوهش های فعالیت یفراوان عیتوز -4-27 جدول

 67 --------------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده های کتابخانه شاخص -4-28 جدول

 68 ----------------------------------------------- شکدهدان اقماری های کتابخانه اداری بخش عملکرد -4-29 جدول

 68 ---------------------------------------------------------------- اتینشر بخش عملکرد -4-30 جدول

 68 ------------------------------------------------------ 1399 سال در سفارشات بخش عملکرد-4-31 جدول

 68 ---------------------------------------------------------------- تحول طرح یها بسته -4-32 جدول

 69 -------------------------- 1399 سال درجهت اساتید  شده برگزار مدت کوتاه آموزشی یها دوره یفراوان عیتوز -4-33 جدول

 69 --------------------------------------- 9139 لسا در ییدانشجو شده برگزار های کارگاه یفراوان عیتوز -4-34 جدول

 نمودارهای فصل چهارم

 59 ---------------------------- 1399 سال در یعلم مرتبه و تیجنس کیتفک به یعلم ئتیه یاعضا یفراوان عیتوز -4-1 نمودار

 61 -------------------------- 1399-1400 تحصیلی سال دوم مسالین در لیتحص به شاغل انیدانشجو یینسب عیتوز -4-2 نمودار

 62 -------------------------- 1399-1400 یلیتحص سال در شتهر کیتفک به شده رفتهیپذ انیدانشجو یفراوان عیتوز -4-3 نمودار

 63 --------------------------- 1399 سال در یربومیغ و یبوم تفکیک به لیتحص به شاغل دانشجویان یفراوان عیتوز -4-4 نمودار

 63 ----------------------------- 1399 سال در تاهل تیوضع تفکیک به لیتحص به شاغل دانشجویان یفراوان عیتوز -4-5 نمودار

 دارو و غذا تیریمد :پنجم فصل

 جداول فصل پنجم

 72 ---------------------------------------- 1399 سال در رجانیس شهرستان یخصوص یها داروخانه لیست -5-1جدول

 73-------------------------------------- 1399 الس در رجانیس شهرستان بیمارستانی یها داروخانه یستل -5-2جدول

 73-------------------------- یکار شیفت و وابستگی نوع تفکیک به رجانیس شهرستان یها داروخانه یفراوان عیتوز -5-3 جدول

 74 ------------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده یها انهداروخ امور عملکرد -5-4 جدول

 74 ------------------------------------ 1399 سال در رجانیس شهرستان یدیتول یها کارخانه یفراوان عیتوز –5-5 جدول

 74 ---------------------- رجانیس تانشهرس بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذایی، مواد یتولید یواحدها یفراوان عیتوز -5-6 جدول

 74 ------- آرایشی و بهداشتی آشامیدنی، غذایی، مواد یدیتول یواحدها محصوالت از شده انجام یها یبردار نمونه یفراوان عیتوز -5-7 جدول

 74 ---------------------------------------------- فمتخل یواحدها با گرفته انجام اقدامات یفراوان عیتوز -5-8 جدول

 75 --------------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده نظارتی یها فعالیت یفراوان عیتوز -5-9 جدول

 75 ------------------ بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذایی، محصوالت کنندگان مصرف از یدریافت شکایات یفراوان عیتوز -5-10 جدول

 75 ----------------------------------- رجانیس یپزشک علوم دانشکده درخصوص 20 ماده ونیسیکم عملکرد -5-11 جدول

 76 ------------------------------------------------- 1399 سال در دارو و غذا معاونت یها شاخص -5-12 جدول
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 نمودارهای فصل پنجم

 73------------------------------------------------ رجانیس شهرستان یها داروخانه یفراوان عیتوز -5-1-1 نمودار

 73------------------------- 1399 سال در یکار فتیش کیتفک به رجانیس شهرستان یها داروخانه ینسب عیتوز -5-1-2 نمودار

 75 -------------------------------------------------------------- 20 ماده ونیسیکم عملکرد -5-2 نمودار
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 1399 در سال سیرجان علوم پزشکی هکددانش تصدی به تفکیک واحدالمصوب و بسازمانی توزیع فراوانی پست های  -1-1جدول

به تصدی الهای ب درصد پست  

 پست های مصوب

های  پست

تصدیالب  

های  پست

دیباتص  

های  پست

 مصوب
 نام واحد

معاونت توسعهریاست و حوزه  90 51 39 43  

ییآموزشی، فرهنگی، تحقیقات و دانشجومعاونت  37 22 15 41  

یمعاونت بهداشت 576 307 269 47  

 مدیریت غذا و دارو 19 12 7 37

 معاونت درمان 34 18 16 47

(امام رضا )ع مارستانیب 931 520 411 44  

 فوریت های پزشکی 278 56 222 80

 جمع 1965 986 979 50

 
 1399های سازمانی به تفکیک شهری و روستایی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال توزیع فراوانی  پست   -1-2جدول 

 روستایی شهری کل

1965 1772 193 

 
 1399جان به تفکیک محل خدمت در سال غیر هیات علمی شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیر کارکنان وزیع فراوانیت -1-3جدول 

  نوع استخدام

 جمع

یر
سا

ی 
کت

شر
 

ی
گر

کار
ل 

اغ
مش

ن 
عی

ر م
کا

د 
ردا

قرا
 

ب 
ری

 ض
ی و

رح
ط

k 

ی
مان

پی
ی 

سم
ر

 

 واحد محل خدمت

 معاونت توسعهریاست و حوزه  26 5 1 17 4 23 0 76

116 
 ییآموزشی، فرهنگی، تحقیقات و دانشجومعاونت  13 13 19 14 6 51 0

 معاونت بهداشتی 180 20 53 48 11 121 0 433

 غذا و دارو مدیریت 5 0 5 2 0 1 0 13

 معاونت درمان 12 1 2 6 2 4 0 27

 (امام رضا)ع مارستانیب 202 56 201 67 76 189 56 847

 فوریت های پزشکی 17 12 15 29 1 22 9 105

 جمع 455 107 296 183 100 411 65 1617

نفر نیروی شرکتی کلینیک ویژه در حوزه معاونت درمان قید گردیده است. 23تی قرارداد حجمی نیز می باشد و تعداد * این ستون شامل کارکنان شرک  
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1399توزیع نسبی کارکنان غیر هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به تفکیک محل خدمت در سال  -1-1-1رنمودا  

 
 

 1399دانشکده علوم پزشکی سیرجان به تفکیک نوع استخدام در سال ارکنان غیر هیات علمی کتوزیع نسبی  -1-1-2نمودار 

 
 

حوزه ریاست و معاونت 
توسعه
5%

معاونت آموزشي 
7%

معاونت بهداشتی
27%

مدیریت غذا و دارو
1%

معاونت درمان
2%

(ع)بیمارستان امام رضا
52%

فوریت های پزشکی
6%

سایر
4%

شرکتی 
26%

مشاغل کارگری
6%

قرارداد کار معین
11%

kطرحی و ضریب 
18%

پیمانی
7%

رسمی
28%
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 1399سال  در علوم پزشکی سیرجان به تفکیک مدرک تحصیلی هکددانششاغل در غیر هیات علمی کارکنان فراوانی توزیع  -1-4 جدول

 جمع

 سطح تحصیالت

 دکتری کارشناس ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم زیر دیپلم نوع استخدام

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 رسمی 13 33 27 15 191 48 26 8 47 25 10 12 455

 پیمانی 2 3 4 6 61 20 3 6 1 1 0 0 107

معین کار  قرارداد 1 1 9 2 53 15 15 14 42 20 5 6 183  

 مشاغل کارگری 0 0 0 0 0 0 1 0 41 17 24 17 100

 kطرحی وضریب 81 15 10 1 162 24 1 2 0 0 0 0 296

 سایر 11 7 0 1 17 17 7 4 0 0 0 1 65

 جمع 108 59 50 25 484 124 53 34 131 63 39 36 1206

 *به علت نامشخص بودن مدرک کارکنان شرکتی، در جدول فوق کارکنان شرکتی قید نگردیده است.
. 

 1399تا پایان سال  یک مدرک تحصیلیعلوم پزشکی سیرجان به تفک هکددانش کارکنانی توزیع نسب -1-2نمودار 

 *این نمودار شامل کارکنان شرکتی نمی باشد

زیر دیپلم
6%

دیپلم
16%

کاردانی
7%

کارشناسی
51%

کارشناس ارشد
6%

دکتری
14%
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 1399توزیع فراوانی کارکنان جذب شده در سال  -1-5 جدول

 محل خدمت واحد

 وضعیت

مع
ج

 

استخدام 

 پیمانی

انتقال 

 ورودی

قرارداد 

 3تبصره 

 پیام آور

 و طرح
 k ضریب

قرارداد 

تعهدات هیات 

 علمی

سرباز 

هیات 

 میعل

طرح 

هیات 

 علمی

 1 0 0 0 0 1 0 0 0 حوزه ریاست و معاونت توسعه

 24 8 2 3 2 5 1 2 1 ییآموزشی، فرهنگی، تحقیقات و دانشجومعاونت 

 43 0 0 0 1 31 0 5 6 معاونت بهداشتی

 4 0 0 0 0 3 1 0 0 معاونت غذا و دارو

 3 0 0 0 0 1 0 1 1 معاونت درمان

 85 0 0 0 27 47 0 2 9 (امام رضا )ع مارستانیب

 11 0 0 0 0 7 0 0 4 فوریت های پزشکی

 171 8 2 3 30 95 2 10 21 جمع

 

 1399شده در سال  خارجتوزیع فراوانی کارکنان  -1-6 جدول

 واحدمحل خدمت

  وضعیت 

 استعفا

انتقال  

 خروجی
 بازنشستگی

پایان طرح 

 و پیام آور 

پایان تعهدات 

 هیات علمی

انصراف 

 از طرح 
 فوت kب ضری

مع
ج

 

 4 0 0 0 0 1 3 0 0 معاونت توسعهریاست و حوزه 

 15 0 0 1 5 8 0 1 0 ییحقیقات ودانشجوتآموزشی، فرهنگی، معاونت 

 32 0 0 2 0 17 12 0 1 معاونت بهداشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معاونت غذا و دارو

 2 0 0 0 0 1 1 0 0 معاونت درمان

 63 1 14 7 0 33 6 2 0 (امام رضا )ع مارستانیب

 11 0 0 3 0 8 0 0 0 فوریت های پزشکی

 127 1 14 13 5 68 22 3 1 جمع

 

1399ع فراوانی کارکنان جذب شده و خارج شده به تفکیک محل خدمت در سال یتوز -1-3نمودار   

 

1

24

43

4 3

85

11
4

15

32

0 2

63

11

یریاست و پشتیبان معاونت آموزشي  معاونت بهداشتی معاونت غذا و دارو معاونت درمان بیمارستان امام رضا
(ع)

فوریت های پزشکی

کارکنان جذب شده کارکنان خارج شده
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 1399پزشکان شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال  زیع فراوانیتو -1-7جدول 

 جمع
ریشه روستایی  

 وضعیت
 زن مرد زن مرد

17  6 16 41  پزشک عمومی 35 

 دندانپزشک 9 5 1 2 17

 داروساز 9 1 0 0 10

 فوق تخصص 2 0 0 0 2

 (Ph.D) دکترای تخصصی 5 10 0 0 15

 متخصص جراحی عمومی 0 4 0 0 4

 متخصص داخلی 5 2 0 0 7

 متخصص زنان 7 0 0 0 7

 متخصص اطفال 3 3 0 0 6

تخصص بیهوشیم 2 2 0 0 4  

 سایر تخصص ها 27 17 0 0 44

 
 1399توزیع فراوانی پزشکان دانشکده علوم پزشکی سیرجان به تفکیک جنسیت در سال  -1-4دار نمو

  

 1399سال پیراپزشکان شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان در توزیع فراوانی  -1-8جدول 

 جمع

سایر 

 پیراپزشکان
 بهیار ماما بهورز

ا کاردان ی

 کارشناس

 بیهوشی

کاردان یا 

اتاق  کارشناس

 عمل

 پرستار حرفه ای

)کارشناس و 

 باالتر(
نوع منطقه 

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

 شهری 287 43 12 4 29 6 15 1 85 0 11 2 214 139 848

 روستایی 0 0 0 0 0 0 1 0 19 . 49 27 22 7 125

973 461  632  29 60 . 401  1 61  6 92  جمع 287 43 12 4 

20

7
1 0

10
4 2 0 3 2

17

51

10 9
2 5

0
5 7

3 2

27

مرد زن
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 1399 درسال سیرجان ه علوم پزشکیکددانش حضوری برگزار شده دوره های آموزشی توزیع فراوانی -1-9جدول 

برگزاریمحل  ردیف  
 تعداد

 کالسها

افراد تعداد  

کننده شرکت  

 مجموع

 ساعات

ساعت نفر  

 شغلی

ساعت نفر  

 عمومی

ساعت نفر  

خدمت بدو توجیهی  

 نفر موعمج

 ساعت

تادس 1  4 397 140 516 1232 26700 28448 

 80534 0 28806 51728 147 10822 20 معاونت بهداشتی 2

 46741 0 13575 33166 517 6840 80 بیمارستان امام رضا)ع( 3

 23524 0 15560 7964 127 4215 25 اورژانس 4

 179247 26700 59173 93374 931 22274 129 مجموع

 

 

 1399 درسال سیرجان ه علوم پزشکیکددانش حضوری برگزار شده دوره های آموزشی توزیع فراوانی -1-5 رنمودا

 

 1399در سال  سیرجانه علوم پزشکی کدخودروهای در تملک دانش وزیع فراوانیت -1-10جدول 

 نسالآمبو سایر)وانت( موتورسیکلت جمع
کامیون، 

 تراکتور، لودر
 سواری

 اتوبوس و 
 ام واحدن مینی بوس

 معاونت توسعه 0 2 0 0 0 0 2

 معاونت درمان 0 0 0 0 0 0 0

 یمعاونت بهداشت 0 2 0 1 8 33 44

 معاونت غذا و دارو 0 0 0 0 0 0 0

 ، دانشجویی و فرهنگیآموزشیمعاونت  0 0 0 0 0 0 0

 اورژانس 0 0 0 23 1 0 24

 بیمارستان 0 1 0 1 4 0 6

 جمع 0 5 0 25 13 33 76

ستاد معاونت بهداشتی بیمارستان امام 
(ع)رضا

اورژانس

4
20

80

25
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 1399در سال  (نفر)خدمات واگذار شده به تفکیک نوع و معادل نیروی انسانی  -1-11جدول 

 نوع خدمات واگذار شده عنوان ردیف
معادل نیروی 

 انسانی

)امور نقلیه( معاونت توسعه ییواگذاری خدمات خودرو 1 پرسنل یده سیو ذهاب و سرو ابیامور ا   5 

نت درمان)امور نقلیه( معاو ییخدمات خودرو واگذاری 2 پرسنل یده سیو ذهاب و سرو ابیامور ا   2 

)امور نقلیه( معاونت بهداشتی ییخدمات خودرو واگذاری 3 پرسنل یده سیو ذهاب و سرو ابیامور ا   31 

115)امور نقلیه( اورژانس  ییخدمات خودرو واگذاری 4 پرسنل یده سیو ذهاب و سرو ابیامور ا   7 

قلیه( معاونت غذا و دارو)امور ن ییخدمات خودرو واگذاری 5 پرسنل یده سیو ذهاب و سرو ابیامور ا   3 

ی)امور نقلیه( معاونت آموزش ییخدمات خودرو واگذاری 6 پرسنل یده سیو ذهاب و سرو ابیامور ا   15 

مارستانیو ذهاب کارکنان ب ابیا سیسرو واگذاری 7 پرسنل یده سیو ذهاب و سرو ابیامور ا   13 

مارستانیراهبری تأسیسات ب نگهداری و واگذاری 8 ساتیتاس یو راهبر یخدمات نگهدار   14 

یمعاونت آموزش ساتینگهداری و راهبری تاس واگذاری 9 ساتیتاس یو راهبر یخدمات نگهدار   2 

بیمارستان هیتغذ واگذاری 10 پرس غذا هیته   17 

یمعاونت آموزش هیتغذ واگذاری 11 پرس غذا هیته   0 

بهداشتی خدمات گروه واگذاری 12 یارائه خدمات بهداشت سالمت شهر   110 

یمعاونت اموزش یامور خدمات عموم یواگذار 13 یخدمات عموم   26 

ستاد یخدمات عموم یواگذار 14 یخدمات عموم   13 

ستاد یخدمات ادار یواگذار 15 یخدمات ادار   8 

غذا و دارو یخدمات عموم یواگذار 16 یخدمات عموم   1 

درمان یمومخدمات ع یواگذار 17 یخدمات عموم   4 

یمعاونت بهداشت یخدمات ادار یواگذار 18 یخدمات ادار   3 

یمعاونت آموزش یخدمات ادار یواگذار 19 یخدمات ادار   2 

امام رضا)ع( مارستانیب یخدمات ادار یواگذار 20 یخدمات ادار   3 

ستاد رخانهیامور دب یواگذار 21 رخانهیامور دب   2 

(115حوادث)اورژانس  تیریامور مد یواگذار 22 115امور اورژانس    25 

سالمت کینیکل یامور خدمات عموم یواگذار 23 یخدمات عموم   16 

یمعاونت بهداشت یخدمات عموم یواگذار 24 یخدمات عموم   9 

مارستانیب یامور انتظامات ونگهبان یواگذار 25 یامور انتظامات ونگهبان   18 

یمعاونت اموزش یانامور انتظامات ونگهب یواگذار 26 یامور انتظامات ونگهبان   3 

یمعاونت بهداشت یامور انتظامات ونگهبان یواگذار 27 یامور انتظامات ونگهبان   2 

سالمت کینیکل یامور انتظامات ونگهبان یواگذار 28 یامور انتظامات ونگهبان   2 

امام رضا )ع( مارستانیب یامور خدمات عموم یواگذار 29 یخدمات عموم   96 

امام رضا )ع( مارستانیسبز ب یامور فضا یواگذار 30 سبز یامور فضا   1 

)ع( بیمارستان امام رضا واگذاری امور خدمات عمومی داروخانه 31  19 امور داروخانه 

 20 امور پرستاری و مامائی واگذاری امور پرستاری و مامائی بیمارستان امام رضا )ع( 32



 : معاونت توسعه مدیریت و منابعاولصل ف                                                                        1399ال س –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

9 

 1399در سال  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بهره برداری شدهپروژه های عمرانی  -1-12جدول 

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

 دولتی 1398 250 پایگاه بهداشتی سیدالشهدا 1

 خیرین 1398 1200 19تکمیل بخش کووید  2

 خیرین 1398 600 تکمیل بخش توسعه اورژانس 3

 خیرین 1399 120 اه جامع سالمت پاریزتوسعه پایگ 4

 
 

 1399در سال  در دست اجرا پروژه های عمرانی -1-13جدول 

 سال شروع پروژه ) مربعمتر(زیربنا  عنوان پروژه
 میزان پیشرفت فیزیکی

 )درصد(

محل تامین 

 اعتبار

وس
ت

 عه

 طرح تحول 71 1394 2300 کلینیک تخصصی سالمت

ت
اش

هد
ب

 

 طرح تحول 31 1395 500 کی آبادمرکز بهداشتی درمانی م

 دولتی 85 1398 350 مرکز بهداشتی درمانی پاریز

 دولتی 90 1398 350 تکمیل سالن سالمت
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 فصل دوم

 معاونت درمان
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 1399 در سال شهرستان سیرجان های بیمارستان مشخصات -2-1جدول

 مساحت زیربنا مصوبتخت  تعداد بخش
مساحت کل 

 ینزم

سال بهره 

 برداری
 ردیف نام بیمارستان وابسته به

 1 بیمارستان امام رضا )ع( دانشکده علوم پزشکی 1363* 55000 27500 304 18

 2 بیمارستان غرضی سازمان تامین اجتماعی 1372 93990 18049 137 10

 3 بیمارستان والیت سایر نهاد ها و ارگان ها 1393 16500 2256 32 5

ساختمان آن جابجا شده است. 1396راه اندازی گردیده و از سال  1363از سال  )ع(امام رضا  *بیمارستان  
   

  شهرستان سیرجانهای  بیمارستان بدون احتساب تخت اورژانس متوسط تخت فعال توزیع فراوانی -2-2جدول 

 تخت فعال
 ردیف نام بیمارستان 

1399 1398 1397 1396 

 1 ان امام رضا )ع(بیمارست 176 190 191 212

 2 بیمارستان غرضی 131 128 135 135

 3 بیمارستان والیت 14 17 17 17

 کل 321 335 343 364

 

 1399های شهرستان سیرجان به تفکیک نوع وابستگی در سال  توزیع نسبی تخت های فعال به ثابت در بیمارستان -2-1-1نمودار

 

 های شهرستان سیرجان بیمارستان  نی تخت های فعالتوزیع فراوا -2-1-2نمودار

 

بیمارستان امام رضا بیمارستان غرضی بیمارستان والیت

0.70

0.99

0.53

بیمارستان امام رضا بیمارستان غرضی بیمارستان والیت

176

131

14

190

128

17

191

135

17

212

135

17

1396 1397 1398 1399
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 1399سال  اسفنددر  شهرستان سیرجانهای  بیمارستان تخت فعالمتوسط فراوانی توزیع  -2-3جدول 

 متوسط تخت فعال

ل
 ک

مع
ج

 

س
ژان

ور
ا

 

C
C

U
 

I.
C

.U
 

ل 
نرا

ج
 

N
IC

U
 

P
o

st
p

ar
tu

m
 

I.
C

.U
 

ید
وو

ک
 

ی 
خل

دا
ی

فون
ع

 

وق
عر

ب 
قل

 

ان
زاد

نو
ب 
صا

 اع
ی

خل
دا

 

ی
شک

پز
وان

ر
 

ی
پد

تو
ار

 

جر
شم

 چ
ی

اح
 

ی
اح

جر
 

E
N

T
 

ی
رار

 اد
ی

جار
و م

ه 
کلی

ی 
اح

جر
 

غز
ی م

اح
جر

 و 
ب

صا
اع

 

ی
وم

عم
ی 

اح
جر

 

 و 
ان

یم
 زا

ن و
زنا

IV
F

 

ال
طف

ا
ی 

خل
دا

 

              

 بخش

 

 

  بیمارستان          

 امام رضا )ع( 18 22 24 8 6 6 2 2 14 30 8 0 0 15 12 5 12 12 16 29 241

 غرضی 12 17 24 16 5 2 6 2 9 0 6 8 3 11 0 0 2 4 8 15 150

 والیت  4 0 3 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21

 کل 34 39 51 29 11 8 8 7 25 30 14 8 3 26 12 5 14 16 24 48 412
  

 

 1399سال اسفندماه های شهرستان سیرجان در  توزیع فراوانی متوسط تخت های فعال بیمارستان -2-2نمودار 

 

 

 1399در سال  شهرستان سیرجانهای  بیمارستان ویژهخت توزیع فراوانی ت -2-4جدول 

 تخت ویژه

ل
 ک

مع
ج

 

 NICU CCU ICU تخت دیالیز بیمارستانی
 بخش              

 بیمارستان            

 بیمارستان امام رضا )ع( 24 16 12 28 80

 بیمارستان غرضی 4 8 2 0 14

 بیمارستان والیت 0 0 0 0 0

 کل 28 24 14 28 94

48

24

16 14

5

12

26

3
8

14

30
25

7 8 8
11

29

51

39
34



 صل دوم: معاونت درمانف                                                                                              1399ال س –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

14 

 1399در سال شهرستان سیرجان های  بیمارستان فعالیت بیمارستانی در شاخص های -2-5ول جد
ی

تر
بس

د 
دا

تع
یم 

تق
مس

ه 
جع

مرا
 

گر
دی

ن 
ستا

مار
 بی

 از
ی

قال
انت

 

گر
دی

ش 
بخ

از 
ی 

قال
انت

 

ده
 ش

ی
تر

بس
ی 

شک
پز

وان
ر ر

ما
بی

 

ده
 ش

یز
یال

 د
مار

بی
 

ی
تان

رس
ما

 بی
ت

فون
 ع

 به
تال

مب
ار 

یم
ب

 

ست
مار

 بی
ان

مار
 بی

ته
اس

خو
 نا

یع
وقا

ی
ان

* 

ی
غال

اش
وز 

ت ر
تخ

 

ل
 ک

وز
ت ر

تخ
 

 نام بیمارستان

 بیمارستان امام رضا)ع( 71226 36419 37 64 1387 417 1760 2341 9217 11558

 بیمارستان غرضی 50214 28606 13 38 0 0 195 35 9899 9934

 بیمارستان والیت 6318 1618 0 0 0 0 0 0 948 948

 جمع کل 127758 66643 50 102 1387 417 1955 2376 20064 22440
هدف کیبه  دنیبرای رس اشتباه یاستفاده از روش ایشده و  زییدر اجرای کامل اقدامات برنامه ر یکوتاه*وقایع ناخواسته بیماران بیمارستانی:   

 

 1399به تفکیک ماه در سال  )بدون احتساب اورژانس(فعالیت بیمارستان های شهرستان سیرجان -2-6 جدول

 
ن 

دی
ور

فر
 

ا
ت

هش
دیب

ر
 

داد
خر

 

یر
ت

داد 
مر

ور 
ری

شه
 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
ند 

سف
ا

 

ضا
م ر

ما
ن ا

تا
رس

ما
بی

ع(
(

 

 1025 1107 822 945 1115 1005 1011 999 1017 1000 919 593 بیمار بستری شده

 1018 1065 815 962 1006 942 990 982 973 984 883 536 بیمار ترخیص شده

3294 2862 2421 1482 تخت روز اشغالی  2805 2853 3408 4540 3924 2805 3262 3114 

 29 18 17 63 59 28 15 23 24 17 20 25 بیمار فوت شده

 196 196 187 209 209 193 191 191 191 191 191 191 میانگین تخت فعال

ی
ض

غر
ن 

تا
رس

ما
بی

 
 906 872 841 822 842 831 859 908 842 806 774 631 بیمار بستری شده

 907 877 826 817 802 780 874 880 804 794 756 598 دهبیمار ترخیص ش

 2361 2367 2547 3014 3132 2740 2095 2581 2315 2115 1843 1496 تخت روز اشغالی

 11 12 20 24 31 26 14 21 14 19 9 17 بیمار فوت شده

 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 میانگین تخت فعال

ن
تا

رس
ما

بی
 

ت
الی

و
 

 52 70 60 86 79 79 107 98 76 88 99 54 بیمار بستری شده

 52 69 60 86 79 79 107 98 76 88 99 54 بیمار ترخیص شده

010 136 159 88 تخت روز اشغالی  158 178 160 143 155 117 132 92 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بیمار فوت شده

71 17 17 17 17 17 17 میانگین تخت فعال  17 17 17 17 17 
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 شهرستان سیرجانهای  بیمارستان اشغال تخت درصد  -2-7جدول 

 تغییرات تخت روز اشغالی 

 98نسبت به سال  99سال در

 درصد اشغال تخت
 نام بیمارستان 

1399 1398 1397 1396 

 بیمارستان امام رضا )ع( 6/71 74/71 97/68 73/55 -24/13 

 بیمارستان غرضی 33/76 48/75 55/76 58/05 -5/18 

 بیمارستان والیت 96/15 46/23 7/22 21  -7/1 

 

  شهرستان سیرجانهای  متوسط روزهای بستری بیمارستان -2-8جدول 

 متوسط روزهای بستریتغییرات 

 98نسبت به سال  99در سال 

 متوسط روزهای بستری
 نام بیمارستان )واحد(

1399 1398 1397 1396 

 
 بیمارستان امام رضا )ع( 73/2 71/2 2/91 3 09/0

 بیمارستان غرضی 39/2 36/2 2/43 89/2 46/0 

 بیمارستان والیت 01/2 10/2 16/2 7/1 -46/0 

 

 

  .روز بستری بوده است این نسبت نشان دهنده این است که هر بیمار مرخص شده به طور متوسط چند :متوسط روزهای بستری

 

  شهرستان سیرجاندر یک سال بیمارستان های  برای هر تخت مارنسبت پذیرش بی  -2-9جدول

 بیمارپذیری هر تخت  تغییرات

 98نسبت به سال  99سال در

 بیمارپذیری هر تخت

 نام بیمارستان )واحد(
1399 1398 1397 1396 

 بیمارستان امام رضا )ع( 47/87 6/89 5/86 51/54 -99/31 

 

 بیمارستان غرضی 94/116 62/117 09/113 58/73 -51/39

 
 بیمارستان والیت 28 45/51 5/41 76/55 26/14

 

 .استنسبت به مفهوم تعداد بیماران پذیرش شده برای هر تخت در طول یک دوره مشخص این  :نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت

  شهرستان سیرجانهای  فوت شدگان بیمارستان توزیع فراوانی -2-10 جدول

1399 1398 1397 1396 
 نام بیمارستان

 اورژانس بستری اورژانس بستری اورژانس بستری اورژانس بستری

 بیمارستان امام رضا )ع( 125 243 106 278 106 261 141 338

 بیمارستان غرضی 104 141 61 120 80 140 91 218

  بیمارستان والیت 0 0 0 0 0 0 1 0
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 1399در سال  شهرستان سیرجانهای  بیمارستان درشده اعمال جراحی انجام توزیع فراوانی  -2-11جدول 

اعمال جراحی 

 سرپایی

عمال جراحی ا

 اورژانسی بستری

اعمال جراحی 

 عادی
 نام بیمارستان  زایمان سزارین زایمان طبیعی

 بیمارستان امام رضا)ع( 764 1179 1847 2108 74

 بیمارستان غرضی 873 729 2713 975 244

 رستان والیتبیما 234 166 347 0 0

 جمع کل 1871 2074 4907 3083 318

 

  شهرستان سیرجانهای  درصد سزارین بیمارستان -2-12جدول 

 درصد سزارین به زایمان درصد سزارین بار اول

 نام بیمارستان )واحد(
1399 1398 1397 1399 1398 1397 

07/46 73/43 48/7 32/39 44/40 17/40 
 بیمارستان امام رضا )ع(

 بیمارستان غرضی 39/48 6/51 5/54 8/40 43 4/43

 بیمارستان والیت 5/61 69/50 5/58 75 71 77

 

 1399در سال  شهرستان سیرجانهای  بیمارستانمراجعین سرپایی به اورژانس توزیع فراوانی  -2-13جدول 

تعدادپذیرش 

 115از 

 تعداد مراجعین به اورژانس

 نام بیمارستان 
 فوت شده ها 

 ل بهانتقا 

 اتاق عمل 

انتقال به 

 بخش

اعمال 

 سرپایی

 بیماران

 رتحت نظ

به  کل مراجعین 

 درمانگاه اورژانس

 بیمارستان امام رضا)ع( 23929 13698 0 7372 534 141 4874

 بیمارستان غرضی 59797 9914 142 3891 135 91 3497

 بیمارستان والیت 5408 308 0 0 0 1 0

8371 233 669 11263 142 92023   جمع کل 89134

 

 1399سال  تا شناسایی شده  توزیع فراوانی بیماران خاص -2-14جدول 

MS بیماری دیالیز هموفیلی تاالسمی 

 تعداد 128 50 44 272



 صل دوم: معاونت درمانف                                                                                              1399ال س –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

17 

 های مورد نیاز بر حسب تخصصان سیرج بیمارستان های شهرستان سرپایی به ع فراوانی مراجعینیتوز -2-15جدول 

 1398سال  1399سال 
 نعنوا

 امام رضا)ع( غرضی دکتر والیت جمع امام رضا)ع( غرضی دکتر والیت جمع

 عمومی 0 187535 273 187808 0 77464 311 77775

 اطفال 14492 6412 279 21183 1319 1338 0 2657

 دندانپزشکی 0 2212 2627 4839 0 0 2160 2160

 داخلی 18802 25187 303 44292 10432 9131 899 20462

48325  اورژانس 65480 127652 7703 200835 23929 54225 5100 

 زنان و زایمان 8931 1897 263 11091 6315 831 141 7287

 مامایی 0 13287 106 13393 0 5619 151 5770

 چشم 7735 1400 550 9685 3165 7 380 3552

 گوش حلق و بینی 1663 3801 0 5464 919 582 . 1501

 جراحی عمومی 1855 901 0 2756 692 31 69 792

 ارتوپدی 9955 3926 1018 14899 2973 707 666 4346

 پوست و آمیزشی 1207 0 0 1207 626 0 . 626

 اعصاب و روان 2481 0 457 2938 1018 0 372 1390

 قلب و عروق 10030 819 808 11657 7445 404 600 8449

 ارولوژی 16821 283 0 17104 2887 237 . 3124

 سایر تخصص ها 21981 13350 0 35331 10423 4699 . 15122

 جمع 181433 388662 14387 584482 72143 155275 10849 238267

 

 1399در سال  انسیرج بیمارستان های شهرستان به واحدهای پاراکلینیک ع فراوانی مراجعینیتوز -2-16جدول 

 بستری سرپایی
 عنوان

 امام رضا)ع( غرضی دکتر والیت معج امام رضا)ع( غرضی دکتر والیت جمع

 آزمایشگاه طبی 15584 39361 251 55196 4051 19874 2485 26410

 آزمایشگاه پاتولوژی 1037 0 0 1037 0 0 0 0

 رادیولوژی 4725 3061 0 7786 8755 10691 49 19495

 سونوگرافی 2614 2263 17 4894 5294 3852 865 10011

 وگرافیمام 0 0 0 0 115 191 0 306

 سی تی اسکن 6623 4904 0 11527 19107 14242 0 33349

4663 244 193 4226 8237  اکوکاردیوگرافی 990 1381 7 

 تست ورزش 1 0 0 1 366 1 99 466

1756 0 1569 187 7286 0 5753 1533 NST 

140 0 0 140 506 0 0 506 ECT 

 جمع 33613 56723 275 90611 42241 50613 3742 96596
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 بر حسب تخصصان سیرج شهرستان هژکلینیک وی سرپایی به ع فراوانی مراجعینیتوز -2-17جدول 

 شیفت صبح شیفت عصر
 تخصص

1399 1398 1397 1399 1398 1397 

0 0 3540 582 46 2119 ENT 

 ارتوپدی 6378 5867 707 5543 3523 666

 اطفال 4907 10055 1338 4750 4613 0

 اورولوژی 8105 9107 237 8707 7318 0

 پوست 151 604 0 53 248 0

 توانبخشی 118 1019 0 121 1354 0

 جراحی عمومی 243 848 31 743 1007 69

 جراحی مغز و اعصاب 1594 2782 0 2262 1797 0

 چشم 6168 6034 7 5297 1202 380

 داخلی 10971 13506 9131 4213 4619 899

 داخلی اعصاب 358 0 119 681 0 0

 رادیوتراپی 10 0 0 23 0 0

 روانپزشکی 2288 1018 0 2504 807 372

 روماتولوژی 9922 8228 0 9503 4043 0

 زنان 10223 5648 831 4123 523 141

 عفونی 663 916 4581 2017 1578 0

 قلب و عروق 4347 6491 404 3633 3539 600

 جمع 68565 72169 17968 57713 36171 3127

 

  سیرجان ستانشهر ع فراوانی پزشکان متخصصتوزی -2-18جدول 

 سال
 ردیف عنوان

 

 سال
 ردیف عنوان

1399 1398 1397 1399 1398 1397 

 1 زنان و زایمان 11 11 15 10 پوست 3 3 4

 2 جراحی عمومی 8 5 10 11 چشم 4 3 3

 3 داخلی 12 10 12 12 گوش ، حلق ، بینی 6 5 4

 4 هوشیبی 7 7 7 13 ورولوژین 3 3 2

 5 قلب و عروق 7 7 10 14 ورولوژیا 4 3 3

 6 عفونی 5 5 6 15 روانپزشکی 6 6 8

 7 ارتوپدی 5 4 6 16 طب اورژانس 1 3 3

 8 رادیولوژی 11 13 13 17 اطفال 11 13 10

 9 پاتولوژی 3 4 4 18 مغز و اعصاب 7 2 6
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 1399انی شهرستان سیرجان در سال توزیع فراوانی دستگاه ها و تجهیزات مراکز درم -2-19 جدول

 نوع دستگاه ردیف
علوم  دانشگاه

 پزشکی

تامین سازمان 

 اجتماعی

و  سایر نهادها

 ارگان ها
 جمع خیریه خصوصی

 0 0 0 0 0 0 دستگاه آنژیو گرافی 1

 2 0 0 0 1 1 دستگاه سی تی اسکن 2

 2 0 1 0 0 1 دستگاه ام آر آی 3

 0 0 0 0 0 0 دستگاه پت اسکن 4

 0 0 0 0 0 0 دستگاه گاما کمرا 5

 3 0 0 0 1 2 دستگاه ماموگرافی 6

 29 0 0 0 0 29 دستگاه دیالیز 7

 RO 3 0 0 0 0 3دستگاه سختی گیر  8

 0 0 0 0 0 0 دستگاه شتاب دهنده خطی 9

 

 1399در سال  سیرجان ستانشهر درمانیمراکز  توزیع فراوانی -2-20جدول 

 خصوصی خیریه جمع
ها و  سایر نهاد

 ارگان ها
سازمان تامین 

 اجتماعی
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 ردیف عنوان

 1 درمانگاه های عمومی 2 1 4 11 1 19

 2 درمانگاه های دندانپزشکی 0 0 0 5 0 5

 3 ویژه کلینیک 1 0 0 0 0 1

 4 مراکز درمان سوء مصرف مواد 3 0 0 27 0 30

 5 آزمایشگاه های تشخیص طبی 1 1 2 6 1 11

 6 )بهداشت(آزمایشگاه های تشخیص طبی 8 0 0 0 0 8

 7 دفاتر کار مامایی 0 0 0 21 0 21

 8 دفاتر کار گفتار درمانی 0 0 0 5 0 5

 9 دفاتر کار شنوایی سنجی 0 0 0 8 0 8

 10 دفاتر کار بینایی سنجی 0 0 0 6 0 6

 11 دفاتر کار تغذیه و رژیم درمانی 0 0 0 1 0 1

 12 ر درمانیدفاتر کا 0 0 1 3 0 4

 13 مؤسسات رادیولوژی و مراکز تصویربرداری پزشکی 1 1 2 11 0 15

 14 مراکز ارتوپدی فنی 0 0 0 1 0 1

 15 مراکز فیزیوتراپی 0 0 1 13 0 14

 16 زلراقبت های بالینی درمنممراکز ارائه خدمات و   0 0 0 7 0 7

 17 دفتر طب کار 0 0 1 7 0 8

 18 دیابتمرکز  1 0 0 0 0 1
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 مشخصات درمانگاه های عمومی شهرستان سیرجان -2-21 جدول

درمانگاهنام   شیفت کاری نوع وابستگی تلفن آدرس 

 صبح وعصر خیریه 42207861 جنب مسجد امیرالمومنین خ امیر کبیرـ خیریه فاطمیه

 صبح و عصر دانشگاهی 4232054 خیابان ابن سینا کلینیک ویژه مرحوم حسینی

 صبح و عصر دانشگاهی 42322051 ابن سیناخیابان  دیابت

 صبح وعصر پرورش آموزش  42201701 چهارراه فرهنگ فرهنگیان

 صبح وعصر سپاه 42200099 چهارراه سپاه شهیدزندی نیا

 صبح وعصر هالل احمر 42306396 خ وحید زینب )س(

22442273-5 روبروی بانک ملی چهارراه ابوریحان ـ ثامن االیمه  صبح وعصر هالل احمر 

 صبح وعصر تامین اجتماعی 42200501 چهار راه هالل احمر تامین اجتماعی

 صبح وعصر خصوصی 42244919 انتهای خیابان خواجو)پرسی گاز( آراد

 صبح وعصر خصوصی 42261114 ابتدای خیابان فرمانداری رویان

 صبح وعصر خصوصی 42308154 روبروی استادیوم امام علی سیب

 صبح وعصر خصوصی 42395006 زیدآباد نسیم سالمت

 صبح وعصر خصوصی 42293794 شرکت سمنگان ـ خ امام علی )ع( شهید احمدی روشن

 شبانه روزی خصوصی 42340012 فلکه معلم ـ ابتدای بلوار شیخ مفید بهبود

 شبانه روزی خصوصی 42055480 بلوار سید احمد خمیی خ گل سرخ سپییدباالن

 صبح وعصر خصوصی 42272245 ی جنب داروخانه بهبودبلوار دکتر صادق شفا

 صبح وعصر خصوصی 4234690 3افظ ح-نجف شهر  مسکن مهر خ حافظ  شفا مهر

 صبح وعصر خصوصی 9137702070 خ تختی جنب داروخانه هالل احمر امید

 صبح وعصر خصوصی 42265706 بلوار دکتر صادقی جنب بانک ملی رازی

 
 

انگاه های دندانپزشکی شهرستان سیرجانمشخصات درم -2-22 جدول  

 شیفت کاری نوع وابستگی تلفن مسئول فنی آدرس نام درمانگاه

 صبح وعصر خصوصی 42330103 دکتر امیرحسین طاهری بلوار قاآنی پارسه 

 صبح وعصر خصوصی 42332042 خانم دکتر رقیه کابوسی جنب مبل ایرانیان چهارراه هجرت ـ صدف

 صبح وعصر خصوصی 42202504 خانم دکتر طیبه هاشمی روبروی بهزیستی ـ کوچه اعال، بوعلی

 صبح وعصر خصوصی 42205220 دکتر حامد شکاری خ نصیری شمالی شریف

 کوچه اعال، مهرگان
دکتر محمد احسان 

 پورابراهیمی
 صبح وعصر خصوصی 42203171
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 مشخصات آزمایشگاه های شهرستان سیرجان -2-23 جدول

 شیفت کاری نوع وابستگی تلفن  آدرس آزمایشگاهنام 

 صبح وعصر خصوصی 42200021 کوچه دکتر ادیب پور امام ـ یابانخ خانم دکتر خاتمی 

 صبح وعصر خصوصی 42203023 ساختمان پزشکان رازی شریعتی ـ یابانخ آقای دکتر شفازند

 بح وعصرص خصوصی 42204080 شریعتی روبه روی بیمه ایران  یابانخ آقای دکتر کیهانی 

 صبح وعصر خصوصی 42234112 روبروی خ فردوسی شریعتی ـ یابانخ آقای دکتر شفیعی 

 صبح وعصر خصوصی 42201500 امام ـکوچه شهید نامجو   یابانخ آقای دکتر تاج آبادی 

 صبح وعصر خصوصی 42281156 ساختمان دکتر بزرگمهر  قدس ـ یابانخ آقای دکتر دهستانی 

 صبح دانشگاهی 42200062   نایابن س ابانینبش خ یشهردار دانیم مرکز ولی عصر  

 صبح دانشگاهی 42396547 نینجف شهر بلوار امام حس نجف شهر  

 صبح دانشگاهی 42375456 یهماشهر بلوار اصل مرکز هما شهر            

 صبح دانشگاهی 42360215 شهر بلورد مرکز بلورد  

 صبح دانشگاهی 42362006 خواجوشهر مرکز خواجوشهر   

 صبح دانشگاهی 423360080 گلستان یروستا بهمن            22مرکز 

 صبح دانشگاهی 42394772 اباد دیشهر ز  مرکز زیداباد              

 صبح دانشگاهی 43222016 زیشهر پار  مرکز پاریز                

 صبح وعصر هسپا - چهارراه سپاه  شریعتی ـ یابانخ درمانگاه سپاه 

 صبح خیریه 42207861 خیابان تختی امیرکبیرـ یابانخ درمانگاه خیریه فاطمیه

 شبانه روزی تامین اجتماعی 42202224 شفا یابانخ بیمارستان دکتر غرضی 

 شبانه روزی دانشگاهی 9-42340301 بلوار هجرت  )ع(بیمارستان امام رضا

 شبانه روزی تشار - بلوار صیاد شیرازی  بیمارستان والیت 
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 گفتار درمانی شهرستان سیرجان دفاترمشخصات  -2-24 جدول

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس موسسنام 

 عصر خصوصی مشعل گاز سوده سعید نیا

 یک شیفت خصوصی 71خ نبش هجرت  پونه زنیلی

 یک شیفت خصوصی خ قدس ـساختمان بزرگمهر  فهیمه آشتاب 

 یک شیفت خصوصی نرسیده چهار راه اشکذری خ امام شمالی  مطهره زمانی 

 یک شیفت خصوصی خ امام ـ کوچه دکتر طاهری ساختمان سیرجان درمان  سحرالسادات موسوی قمی 
 

 

 کار درمانی شهرستان سیرجان دفاترمشخصات  -2-25 جدول

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس موسسنام 

 یک شیفت بهزیستی زیستی ز خصوصی تحت نظر بهسکمرکز رویش مر زهرا محمدی 

 یک شیفت خصوصی  4فرمانداری کوچه ش  یابانمرکز اوتیسم محرک خ سمیه محمدی

 یک شیفت خصوصی  7امام نرسیده به چها راه اشکذری کوچه  یابانخ حسین مکی ابادی 

 معظمه رضوی
معلم پشت پارک مهندس صبوری مرکز  یابانسه راهی کرمان خ

 توسعه و تامین بهزیستی 
 یک شیفت خصوصی

 

 

 مشخصات دفاتر شنوایی سنجی شهرستان سیرجان -2-26جدول 

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس نام موسس

 یک شیفت خصوصی کوچه دکتر طاهری شیوا رضایی استبرق 

 یک شیفت خصوصی سعدی یابانخ سمیه زاهدی 

 یک شیفت خصوصی شریعتی  یابانخ الهه بیگ زاده

 یک شیفت خصوصی بلوار مالک اشتر یابابکیعبدالحسین میمندی ن

 یک شیفت خصوصی امام خیابان طیبه ایمانی

 یک شیفت خصوصی شریعتی خیابان  محدثه ملک محمدی

 یک شیفت خصوصی نصیری خیابان مهناز وثوق

 یک شیفت خصوصی 4شریعتی ساختمان نیکان طبقه خیابان   فرشته حسینی 

 
 

 ایی سنجی شهرستان سیرجانبین دفاترمشخصات  -2-27 جدول

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس م موسسنا

 شیفتیک  خصوصی امام  یابانخ محمدرضا شاه بداغی 

 یک شیفت خصوصی درمانگاه فرهنگیان  محدثه نورمندی پور

 یک شیفت خصوصی امام جنب کوچه دکتر طاهری  یابانخ مریم رفعتی 

 یک شیفت خصوصی ز کوچه عال روبروی شریعتی بعد ا یابانخ زبیده امینی زاده

 یک شیفت خصوصی امام حنب بانک صادرات مرکزی  یابانخ سحر امانی لری 

 یک شیفت خصوصی شریعتی چهار راه سپاه جنب بیمه ایران  یابانخ زینب احمدی سعادت ابادی 
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 تغذیه و رژیم درمانی شهرستان سیرجان دفاترمشخصات  -2-28 جدول

 شیفت کاری وع وابستگین آدرس موسسنام 

 یک شیفت خصوصی ساختمان زیتون خ شریعتی ـ محمدرضا ریسی

 

 
 مشخصات دفاتر کار مامایی شهرستان سیرجان -2-29جدول 

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس موسسنام 

 عصر خصوصی  بلوار دکتر صادقی اشرف کارگر قنات النوحی

 عصر خصوصی  زیتون درمانگاه سپاه زیرزمین مجتمع زهره احمدیان

 عصر خصوصی  جنب مطب دکتر فتحی مریم افشاری زاده

 عصر خصوصی  ولی عصر بنفشه خوارزمی

 عصر خصوصی  اساژ کندوپکوچه -امام یابانخ طیبه صیادی

 عصر خصوصی  تمان شفازندساخ-شریعتی خیابان طاهره حسینی پور زیدآبادی

 صرع خصوصی  قدس خیابان بی بی طاهره موسویان

 عصر خصوصی  خیامخیابان  طاهره مجیدیان

 عصر خصوصی  نصیری شمالی)مرکز مشاوره( خیابان منصوره پی سپر

 عصر خصوصی  نجف شهر خیابا ن اصلی مژگان ملک پور

 عصر خصوصی  رمجتمع بزرگمه-قدسخیابان  آذر خراسانی اسماعیلی

 عصر خصوصی  پشت باشگاه ورزشی گل گهر طیبه روشن ضمیر

 عصر خصوصی  نصیری جنوبی کوچه مرکز بهداشت خیابان طاهره کریم الدینی

 عصر خصوصی  قدس کنار مجتمع بزرگمهر خیابان زهرا عباسلو

امام خیابان حوا اندایش)فاطمه پارسا منش (  عصر خصوصی  

 عصر خصوصی  کوچه روبروی کوچه دکتر ادیب پور فاطمه خضری 

 عصر خصوصی  یریشهید نصخیابان  راضیه کاردوست

 عصر خصوصی  شریعتی خیابان بتول سهراب نژاد

 عصر خصوصی  بلوار گلستان مرکز مشاوره ارامش مهال پور معصومی 

 عصر خصوصی  امام خیابان فریده حسینی 

 عصر خصوصی  شهد نصیری خیابان ناهید مسلمی 
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 رستان سیرجانتصویر برداری شه مشخصات موسسات رادیولوژی و مراکز -2-30جدول 

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس مرکزنام 

 صبح و عصر خصوصی خیابان امام کوچه دکتر طاهری ساختمان سیرجان درمان مرکزرادیولوژی دکتر حسن نصراهلل پور

 صبح و عصر خصوصی خیبان شریعتی کوچه اعال ساختمان ثریا مرکز رادیولوژی دکتر موسی نصراهلل پور

 صبح و عصر خصوصی خیابان قدس ساختمان پزشکان بزرگمهر مین دخت عباسلودکترسی MRIمراکز

 صبح و عصر خصوصی ارشاد نو یابانجنت خ یابانبلوار سید جمال خ مرکز رادیولوژی دکترسیمین دخت عباسلو

 صبح و عصر خصوصی خیابان شریعتی مجتمع تخصصی فردوس مرکز رادیولوژی دکتر سعید شایان

 صبح و عصر خصوصی پورخیابان امام کوچه دکتر ادیب دکتر حسن داداللهیمرکز رادیولوژی 

 صبح و عصر خصوصی خیابان شریعتی کوچه اعال ساختمان پزشکان رادمهر مرکز رادیولوژی دکتر احسان پزشکی

 صبح و عصر خصوصی پورخیابان امام کوچه دکتر ادیب مرکز رادیولوژی دکتر سامان ساریخانی

 صبح و عصر خصوصی شریعتی کوچه اعال ساختمان بوعلی خیابان ژی دکتر ازاده تردستمرکز رادیولو

 صبح و عصر خصوصی بلوار دکتر صادقی کوچه اعال حامد طهمورسیمرکز رادیولوژی دکتر 

 صبح و عصر خصوصی خیابان شریعتی ساختمان پزشکان رازی مرکزادیولوژی  فک و دهان دکتر ندایزدانی

 صبح و عصر سپاه  شریعتی خیابان درمانگاه شهیدی زندی نیا  مرکز رادیولوژی

 صبح و عصر دانشگاهی بیمارستان امام رضا بیمارستان امام رضا )ع(مرکز رادیولوژی 

 صبح و عصر تامین اجتماعی بیمارستان دکتر غرضی بیمارستان دکتر غرضی مرکز رادیولوژی 

 صبح و عصر ارتش والیت بیمارستان بیمارستان والیت مرکز رادیولوژی 
 

 مشخصات مراکز فیزیوتراپی شهرستان سیرجان -2-31جدول 

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس موسسنام 

 صبح و عصر خصوصی  امام,کوچه اعال یابانخ منصوره احمدی پور

 صبح و عصر خصوصی  نصیری خیابان محدثه نیکوزاده

 و عصر صبح خصوصی  کوچه دکتر ادیب پور  حمید امرایی

 صبح و عصر خصوصی  قدس شمالی خیابان زهرا افشین

 صبح و عصر خصوصی  کوچه شهید حیدری  ساره پورابراهیمی

 صبح و عصر خصوصی  نصیری خیابان الهام مفلحی

 صبح و عصر  خصوصی امام ساختمان سیرجان درمان و موسسه حضرت ابوالفضل خیابان مهری شریفی

 صبح و عصر خصوصی  ری شمالی ـکوچه عکاسی کونیکا نصی خیابان مهدی موحدیان

 صبح و عصر خصوصی  کوچه شهید حیدری  علی قرایی پور عباس آّبادی 

 صبح و عصر خصوصی  شریعتی ـساختمان رازی خیابان سیدحسین موسوی قمی

 صبح و عصر خصوصی  چهارراه سپاه پونه فتاحی اردکانی

 صبح و عصر خصوصی  ساختمان زیتون سید جواد حسینی نسب

 صبح و عصر خصوصی  روبروی ساختمان بزرگمهر حسین فخرابادی

 صبح و عصر  سپاه شهید زندی نیا محمد میرزاده
 

 مشخصات مراکز ارتوپدی فنی شهرستان سیرجان -2-32جدول 

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس موسسنام 

 صبح و عصر  خصوصی  5شریعتی کوچه  خیابان زهره احمدی
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 شهرستان سیرجانمراکز خدمات پرستاری وخدمات بالینی در منزل مشخصات  -2-33 جدول

 شیفت کاری نوع وابستگی مسئول فنی آدرس کزنام مر

 صبح و عصر  خصوصی  مریم متین  راه سپاه هارچ بوعلی

 صبح و عصر  خصوصی  منصور دهقان  کوچه دکتر ادیب پور آیین سالمت

 صبح و عصر  خصوصی  ساالر محمد  رمانساختمان سیرجان د مریم

 صبح و عصر  خصوصی  محبوبه رضایی  مسکن مهر  سینا

 صبح و عصر  خصوصی  نژاد منساری بنیاد فاطمیه حکیم

 صبح و عصر  خصوصی  سیمین قاسمی  بلوار فاطیمه کمربندی بلوار شاهد  فارابی

 عصر  صبح و خصوصی  مسعود اراسته ابن سینا  خیابان مهرافرین

 

 مشخصات دفاتر طب کار شهرستان سیرجان -2-34جدول 

 شیفت کاری نوع وابستگی آدرس موسسنام 

 صبح و عصر  خصوصی  ساختمان نیکان  فرزانه عباسلو 

 صبح و عصر  خصوصی  21لک اشتر کوچه ام علیرضا زیدابادی 

 صبح و عصر  خصوصی  زیمجتمع را -شریعتی خیابان احمد زیدآبادی نژاد

امام  خیابان  مجید پور سینا   صبح و عصر  خصوصی  

 صبح و عصر  خصوصی  رسیده به فلکه شهردارین-شریعتی خیابان ابراهیم مفیدی

 صبح و عصر  خصوصی  21وچه شماره ک-مالک اشتر خیابان فهیمه صادقی

 صبح و عصر  خصوصی  راه سپاهچهار -شریعتی خیابان محمد هادی

 صبح و عصر  سایر ارگانها گل گهر  الهه محمودابادی 

 

 سیرجانه علوم پزشکی کداهم فعالیتهای نظارتی انجام گرفته توسط واحد نظارت بر درمان دانش -2-35جدول 

 تعداد بازدید از مراکز

 1399سال  1398سال  1397سال  1396سال  عنوان

 40 43 12 3 ازدید از بیمارستانب

 50 40 52 30 های عمومی بازدید از درمانگاه

 25 24 22 11 های تشخیص طبی بازدید از آزمایشگاه

 60 48 71 30 بازدید از مطب پزشکان متخصص

 70 50 102 60 بازدید از مطب پزشکان عمومی

 72 65 95 30 بازدید از مطب دندانپزشکان

 10 15 8 8 بازدید از دفاتر کار مامایی

 5 4 18 10 بازدید از دفاتر کار گفتاردرمانی

 10 8 11 3 بازدید از دفاتر کار شنوایی سنجی

 9 7 23 5 بازدید از دفاتر کار بینایی سنجی

 18 15 32 10 یالینبازدید از مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری، مامایی و ب

 18 16 48 30 ازدید از مؤسسات ساخت و فروش عینک طبیب

 70 73 40 25 رف موادبازدید از مراکز درمان سوء مص

 8 6 43 20 بازدید از مراکز تزریقات و پانسمان

تعداد موارد اقدامات 

 قانونی

 30 30 15 25 شکوائیه های رسیده و اقدام شده در حوزه نظارت بر درمان

 0 1 1 15 پلمپ مراکز غیر مجاز
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 1399درمانی در سال  آمارهای مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
 1399سال  سیرجان درپایگاه های اورژانس و امداد جاده ای شهرستان توزیع فراوانی  -2-36جدول 

 شهرستان

 پایگاه های اورژانس

 مصوب
 موجود

 جاده ای شهری

 12 3 24 سیرجان

 توزیع نسبی پایگاه های اورژانس -2-3نمودار 

 
 

 1399سال  سیرجان درشهرستان  نس پیش بیمارستانیتوزیع فراوانی آمبوال -2-37جدول 

 شهرستان
 تعداد آمبوالنس

 جمع سایر جاده ای شهری

 23 8 12 3 سیرجان

 

 1399لیست پایگاه های اورژانس شهرستان سیرجان در سال  -2-38جدول 

 نام مسئول پایگاه آدرس نام پایگاه نوع پایگاه

 پایگاه شهری

 الحیحسین ص خیابان رازی 1شهری 

 اقای حیدرپور نجف شهر نجف شهر

 امین افروغ خیابان ابن سینا 2شهری 

 جاده ایپایگاه 

 سجاد بهمنی چهارراه مکی آباد پلیس راه

 روح اهلل مددی بافت_سیرجان 35کیلومتر بلورد

 پیمان پالشی بندرعباس_سیرجان 35کیلومتر صاحب الزمان

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

 محسن ساالری نیریز_سیرجان 45کیلومتر خیرآباد

 مهدی بهزادی شهربابک_سیرجان 35کیلومتر شهید رجایی )زیدآباد(

 مرادی مجتبی شاه روستای کرون امیرالمومنین

 شاهی سجاد حسن کرمان_سیرجان 55کیلومتر خانه سرخ

 سجاد سیوندی مانکر_سیرجان 25کیلومتر حسین آباد

 سعید نادری زیدآباد شهری زیدآباد

 علی زنگی آبادی دارستان دارستان

 مجتبی حیدری پاریز پاریز

 مجتبی کریمی بیمارستان امام رضا)ع( پایگاه هوایی پایگاه هوایی

شهری
20%

جاده ای
80%
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 1399ن در سال جاسیرستان شهره علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کددانش115اورژانس  عملکرد  -2-39جدول 

 کل جاده ای شهری نوع فوریت

 تعداد کل فوریت

 3409 1486 1923 حوادث مرتبط با حمل و نقل

 1827 720 1107 حوادث غیر مرتبط با حمل و نقل

 11274 4119 7155 بیماری

 تعداد مصدومین

 4281 1892 2389 حوادث مرتبط با حمل و نقل

 5 5 0 شدگیغرق 

 co 13 35 48مسمومیت با 

 506 167 339 سایر مسمومیت های داروئی و غیره

 4 3 1 سرمازدگی

 0 0 0 گرمازدگی

 431 165 266 ترومای غیر مرتبط با حمل و نقل

 401 313 88 سایر حوادث

 تعداد بیمار

 939 298 641 قلبی

 747 233 514 تنفسی

 88 43 45 اورژانس زنان

 8073 2859 5214 سایر بیماری ها

 4 4 0 تعداد زایمان در حضور تکنسین

 199 خودکشی ،دیگر آزاری ،تعداد مصدومین ناشی از حوادث عمدی

 تعداد مددجو با نتیجه درمان در محل
 53 38 15 فوریت های تصادفی

 1794 1050 744 فوریت های غیرتصادفی

 تعداد مددجو با نتیجه اعزام به بیمارستان
 3071 1370 1701 فوریت های تصادفی

 5466 1503 3963 فوریت های غیرتصادفی

 تعداد مددجو با نتیجه عدم همکاری و اخذ امضا
 1125 462 663 فوریت های تصادفی

 3540 1411 2129 فوریت های غیرتصادفی

 ...تعداد مددجو با نتیجه فاقد مصدوم ، کاذب و
 700 319 381 فوریت های تصادفی

 1943 714 1229 فوریت های غیرتصادفی

تعداد مددجوی با نتیجه فوت قبل از رسیدن 

 نسالآمبو

 32 22 10 فوریت های تصادفی

 446 161 285 فوریت های غیرتصادفی

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

 0 0 0 فوریت های غیرتصادفی

 cpr تعداد 
 15 موفق

 53 ناموفق

 (زمان )دقیقهمیانگین 

 1 1 پاسخگویی اورژانس

 12     9 ارتا رسیدن بر بالین بیم 115ز لحظه شروع پاسخگوئی کارشناس ا

 24 10 انینس از محل حادثه تا رسیدن به مرکز درمالز لحظه حرکت آمبوا

 تعداد موارد رها سازی
 124 50 74 توسط تکنسین

 4419 1827 2592 توسط سازمان های دیگر

 3 اد حوادث ترافیکی در ماموریت های اورژانستعد

 115تعداد کل تماس با 

 14112 منجر به اعزام آمبوالنس

 4160 مزاحم

 2908 مشاوره

 65272 سایر
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 1399شهرستان سیرجان در سال بیمارستان های  اورژانس فعالیت هایسایر  –2-40جدول 

 

 1399مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی در سال  فراوانی توزیع -2-41جدول 

 نوع تصادف

 وضعیت مصدوم

 سرنشین عابر راننده جمع
 موتورسوار

 مرد زن مرد زن مرد زن

 2389 699 213 268 221 87 717 184 تصادفات درون شهری

 1299 112 179 262 83 21 530 112 )غیر از راههای روستایی(تصادفات برون شهری 

 593 37 129 122 12 8 253 32 تصادفات راه های روستایی

 4281 848 521 652 316 116 1500 328 جمع

 1399در سال  جانسیرستان شهرمجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک نوع مصدومیت  توزیع فراوانی  -2-42جدول 

 نوع مصدومیت ردیف
 وضعیت مصدوم

 جمع
 وارموتورس سرنشین عابر راننده

 728 31 265 88 344 جراحت سطحی 1

 3521 814 894 340 1473 جراحت شدید 2

 0 0 0 0 0 نقص عضو 3

 32 3 14 4 11 فوتی 4

 4281 848 1173 432 1828 جمع
 

 1399توزیع نسبی مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی شهرستان سیرجان به تفکیک وضعیت مصدوم در سال  -2-4نمودار 

 

راننده
43%

عابر
10%

سرنشین
27%

موتورسوار
20%

 عنوان فعالیت
دانشگاه علوم 

 پزشکی

تامین  سازمان

 جتماعیا

سایر نهاد ها و 

 ارگان ها
 سایر خصوصی

 0 0 5408 59797 37627 بیمار ورودی به اورژانس بیمارستان

 0 0 21 8459 12784 ساعت 12خارج شده از اورژانس بیمارستان ظرف بستری بیمار 

 0 0 12 1713 1319 بیمار اورژانس بیمارستان ترک با مسئولیت شخصی

 0 0 275 9763 8864 انساعت در اورژانس بیمارست 6شده ظرف  بیمار بستری تعیین تکلیف

 0 0 1 115 172 در اورژانس بیمارستان( CPR)بیمار احیا شده 

 0 0 0 34 22 موفق در اورژانس بیمارستان( CPR)بیمار احیاء شده 

  0 0 15 103 )ثانیه(1سطح میانگین زمان تریاژ در اورژانس بیمارستان
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 1399در سال  جانسیرستان شهرمجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت مصدوم  توزیع فراوانی -2-43جدول 

 گروه سنی ردیف
 وضعیت مصدوم

 جمع
 موتورسوار سرنشین عابر راننده

 189 10 129 50 0 سال 5زیر  1

 201 21 137 40 3 سال 10-6 2

 638 242 161 39 196 سال 17-11 3

 713 222 193 61 237 سال 24-18 4

 513 84 121 45 263 سال 29-25 5

 636 117 161 51 307 سال 39-30 6

 534 88 113 45 288 سال 49-40 7

 429 34 96 52 247 سال 59-50 8

 428 30 62 49 287 سال 60باالی  9

 4281 848 1173 432 1828 جمع

 

 

 1399تصادفات رانندگی شهرستان سیرجان به تفکیک گروه سنی در سال  ین ناشی ازمجروح نسبیتوزیع  -2-5نمودار 

 
 

 1399در سال حوادث ویژه  در خصوص جانسیرستان شهرهای پزشکی  مدیریت حوادث و فوریتعملکرد  -2-44جدول 

 تعداد کل حادثه دیدگان حادثه عدادت
 انتقال توسط نتیجه حادثه

 سایر یوسیله شخص اورژانس فوتی بستری سرپایی

65 327 56 207 64 207 0 0 

سال5زیر 
4%

سال10-6
5%

سال17-11
15%

سال24-18
17%

سال29-25
12%

سال39-30
15%

سال49-40
12%

سال59-50
10%

سال60باالی 
10%
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 )براساس آخرین تقسیمات کشوری) 1399شهر 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

 377690 1203 10 5 7 13129 سیرجان
 

جانسیرستان شهر لیست بخش، دهستان و واحدهای تحت پوشش –3-2جدول   

 پایگاه های سالمت

 مراکز خدمات جامع سالمت

-شهری بخش دهستانشهر/ خانه بهداشت

 روستایی
 روستایی شهری

خرم آباد، ضمیمه جواداالئمه(،  ،)سمنگان

 )ضمیمه شمس الدین، رشد، سالمت

(، )ضمیمه رزمندگان، بهار(، یدالشهداء،س

)ضمیمه مکی آباد، آباده، فیروزآباد، 

ابن علی )ضمیمه ولیعصر،سینا،ر(، دهیادگا

 هدیه(موسی الرضا(، )ضمیمه زینبیه،مادر،

 

جواداالئمه، 
شمس الدین، 

رزمندگان، 

مکی آباد، 

ولی عصر، 

 زینبیه

 شهر سیرجان  

ی
کز

مر
 

 دهستان شریف آباد بیچو رجان، حجت آباد، فخرآباد، فیروزه، باغشریف آباد، باسفه شریف آباد   

 نجف شهر    نجف شهر ضمیمه نجف شهر، شهداء نجف شهر

 اکبرآباد   
کهن شهر، وحدت آباد، خسروانی، ابراهیم آباد رضوی، عزت 

 نیوماآباد، چاه گله، سلیمانیه، ضمیمه اکبرآباد، چاه هفتاد ت
 دهستان نجف آباد

 پاریز پاریز ضمیمه

  

 شهر پاریز 

یز
پار

 

 دهستان پاریز گستوئیه، پسوجان، دهچاهی

 هماشهر ضمیمه هماشهر، دهنو
 شهر هماشهر 

 دهستان سعادات آباد کورگاه، دهسراج، امیرآباد سوخک، کران، تکیه، فریدون

  زیدآباد زیدآباد
 

 شهر زیدآباد 

اد
دآب

زی
 

 دهستان زیدآباد هردوئید ز، حسن آباد، اکبرآباد، ابراهیم آباحافظ آباد کاظم آباد

 دهستان محمودآباد  2و1عماد آباد، نصرت آباد، خلیل آباد، محمودآبادسادات  نصرت آباد

 دهستان گلستان بهمن، دشت زر، شجاع پور، نوکهن22 بهمن22   

ان
ست

گل
 

 
   خواجوشهر

 دهستان ملک آباد میرآباد شولچاه دق، کفریز، دارستان، ایزدآباد، ا

 شهر خواجوشهر  ضمیمه خواجوشهر

 ضمیمه بلورد

   بلورد

 شهر بلورد 

رد
لو

ب
 

 دهستان بلورد اکبرآباد، اسطور، محمدآباد 
 چهارگنبددهستان  اسالم آباد 

 

 جانسیرستان شهر شاخص های جمعیتی –3-3جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 عنوان شاخص

 5 5 5 5 6 6 هزار نفر 20تعداد شهرهای زیر 

 1 1 1 1 0 0 هزار نفر 50تا  20تعداد شهرهای بین 

 1 1 1 1 1 1 هزار نفر50تعداد شهرهای باالی 

 1317 1317 1317 1317 1317 1317 تعداد روستاها

81501* 81954 69780 60171 58252 تعداد خانوار شهری  84146 

17106* 17419 16630 15965 15391 وستاییتعداد خانوار ر  17661 

88/3 بعد خانوار  4/3  53/3  53/3  27/3  3/29 

63/104 نسبت جنسی  7/104  1/105  1/105  101 101 

28/51 نسبت سرباری  - - 6/49  54 53 
 *علت کاهش تعداد خانوار اصالح اطالعات در سامانه سیب می باشد

 

 گروه كارشناسی گسترش شبکه
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 1399بهداشتی درمانی شهرستان سیرجان در سال جمعیت تحت پوشش خدمات  -3-4 جدول 

 گروه سنی

 محل سکونت
 سال 19تا  15 سال 14تا  10 سال 9تا  5 سال 4تا  1 کمتر از یکسال

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 9707 9527 12876 12002 14676 13686 11371 10941 2032 1998 شهری

 2442 2273 3050 2828 3264 3114 2541 2380 474 468 روستایی

 گروه سنی

 محل سکونت
 سال 44تا  40 سال 39تا  35 سال 34تا  30 سال 29تا  25 سال 24تا  20

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 10662 9855 14244 13361 13836 14183 10068 11327 8679 9148 شهری

 2395 2212 2810 2847 3121 2834 2674 2508 2233 2312 روستایی

 گروه سنی

 محل سکونت
 سال 69تا  65 سال 64تا  60 سال 59تا  55 سال 54تا  50 سال 49تا  45

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 2843 3053 4009 4181 4825 4704 6006 5744 7261 6744 شهری

 680 879 850 988 966 1170 1317 1336 1615 1597 روستایی

 گروه سنی

 محل سکونت
 سال و بیشتر 85 سال 84تا  80 سال 79تا  75 سال 74تا  70

 جمع
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 272337 734 810 736 806 945 1071 1740 1946 شهری

 62897 302 234 235 251 273 309 467 648 روستایی

 

1399جان به تفکیک محل سکونت در سال جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی شهرستان سیر -3-1نمودار   

 
 

4030
22312

28362
24878

19234
17827

21395
28019

27605
20517

14005
11750

9529
8190

5896
3686

2016
1542
1544

942
4921

6378
5878

4715
4545

5182
5955
5657

4607
3212
2653
2136
1838
1559
1115

582
486
536

0-1

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

55-59

65-69

75-79

و بیشتر85

روستایی شهری
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1399جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده شهرستان سیرجان در سال  –3-5جدول   

 گروه سنی

 محل سکونت
 سال 19تا  15 سال 14تا  10 سال 9تا  5 سال 4تا  1 کمتر از یکسال

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 1420 1540 1948 1853 2354 2141 1652 1621 299 302 شهری

 2442 2273 3050 2828 3264 3114 2541 2380 474 468 روستایی

 گروه سنی

 محل سکونت
 سال 44تا  40 سال 39تا  35 سال 34تا  30 سال 29تا  25 سال 24تا  20

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 1804 1684 2251 2082 2061 2074 1499 1624 1342 1373 شهری

 2395 2212 2810 2847 3121 2834 2674 2508 2233 2312 روستایی

 گروه سنی

 محل سکونت
 سال 69تا  65 سال 64تا  60 سال 59تا  55 سال 54تا  50 سال 49تا  45

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 334 419 493 543 613 646 968 856 1287 1112 شهری

 680 879 850 988 966 1170 1317 1336 1615 1597 روستایی

 گروه سنی

 محل سکونت
 سال و بیشتر 85 سال 84تا  80 سال 79تا  75 سال 74تا  70

 جمع
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 41488 129 138 115 124 119 160 212 296 شهری

 62897 302 234 235 251 273 309 467 648 روستایی

 
1399ش پزشک خانواده شهرستان سیرجان به تفکیک محل سکونت در سال جمعیت تحت پوش -3-2نمودار   

 

601
3273

4495
3801

2960
2715

3123
4135

4333
3488

2399
1824

1259
1036

753
508

279
239
267

942
4921

6378
5878

4715
4545

5182
5955

5657
4607

3212
2653

2136
1838

1559
1115

582
486
536

0-1

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

55-59

65-69

75-79

و بیشتر85

روستایی شهری
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 1399جان در سال سیرستان شهره علوم پزشکی کدواحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش دانش توزیع فراوانی -3-6جدول 

خدمات جامع  مرکز

 روستایی سالمت

خدمات جامع  مرکز

 وستاییر-شهری سالمت

خدمات جامع  مرکز

 شهری سالمت
 خانه بهداشت سالمتپایگاه 

رح
 ط

ق
طب

 

ال
فع

ی 
لک

م
 

ست
ا

یج
ی

ار
ت 

وق
ر م

قرا
ست

ا
 

رح
 ط

ق
طب

 

ال
فع

ی 
لک

م
 

ست
ا

یج
ی

ار
ت 

وق
ر م

قرا
ست

ا
 

رح
 ط

ق
طب

 

ال
فع

ی 
لک

م
 

ا
ست

ا
یج

ی
ار

ت 
وق

ر م
قرا

ست
ا

 

رح
 ط

ق
طب

 

ال
فع

ی 
لک

م
 

ست
ا

یج
ی

ار
ت 

وق
ر م

قرا
ست

ا
 

رح
 ط

ق
طب

 

ال
فع

ی 
لک

م
 

ست
ا

یج
ی

ار
ت 

وق
ر م

قرا
ست

ا
 

4 4 3 1 0 6 6 6 0 0 6 6 4 1 1 27 27 22 5 0 48 48 48 0 0 

 

 جانسیرستان شهره علوم پزشکی کدواحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش دانش توزیع فراوانی -3-7جدول 

 نوع واحد 1394 1395 1396 1397 1398 1399

 خانه بهداشت 46 46 46 47 47 48

 پایگاه سالمت 19 19 26 27 27 27

 مت روستاییمراکز خدمات جامع سال 3 3 3 4 4 4

 مراکز خدمات جامع سالمت شهری 3 3 6 6 6 6

 وستاییر-مراکز خدمات جامع سالمت شهری 7 7 7 6 6 6

 مرکز رفرنس ومبارزه با بیماریها 1 1 1 1 1 1

 

 1399ت مراکز جامع خدمات سالمت شهرستان سیرجان در سال مشخصا -3-8جدول 

 زنام مرک آدرس آزمایشگاه نوع مرکز شماره تلفن

یشهر 42200062 نایابن س ابانینبش خ یشهردار دانیم رجانیس دارد  عصریول   

یشهر 42300827 نصر ابانیخ رجانیس ندارد   رزمندگان 

یشهر 42245981 یهوا شناس یبلوار امام رضا)ع( روبرو رجانیس ندارد   جواداالئمه 

یشهر 42338666 26رت هج ابانیبلوار عباسپور چهارراه هجرت خ رجانیس ندارد  هینبیز   

یشهر 42260900 گل گهر یمجتمع ورزش یبلوارصفارزاده روبرو ندارد  ینیشمس الد   

یشهر 42252340 (یغرض مارستانیب یشفا )روبرو ابانیخ رجانیس ندارد  یاباد یحسن مک دیشه   

ییروستا- یشهر 423922115 زیشهر پار دارد  ینیعابد دیشه   

ییروستا- یشهر 42360215 ردشهر بلو دارد   بلورد 

ییروستا- یشهر 42362006  خواجوشهر خواجوشهر دارد 

ییروستا- یشهر 42394772 اباد دیشهر ز دارد  یاباد دیز رضایعل دیشه   

ییروستا- یشهر 42396547 نینجف شهر بلوار امام حس دارد   نجف شهر 

ییروستا- یشهر 42375456 یهماشهر بلوار اصل دارد  پور یمختار نورمند دیشه   

ییروستا 42391294 نصرت اباد یروستا ندارد   نصرت اباد 

ییروستا 423360080 گلستان یروستا دارد  بهمن22   

ییروستا 42290115-17 اباد فیشر یروستا ندارد  اباد فیشر   

ییروستا - یگیب وانیاکبر اباد د یروستا ندارد  یگیب وانیاکبر اباد د   
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 1399رجان در سال ت پایگاه های سالمت شهرستان سیمشخصا -3-9جدول 

 نام مرکز نوع تابعیت آدرس شماره تلفن

یدولت شهر بلورد 42360215 بلورد مهیضم   

زیشهر پار 43222016 یدولت  زیپار مهیضم   

ریکب ریام ابانیخ 42203232 یدولت  نایس   

ینیاو دیشه ابانیخرم اباد سمت چپ خ 42295454 یدولت   خرم اباد 

یدولت خواجوشهر - هرخواجوش مهیضم   

نور امیجنب دانشگاه پ ینیاحمد خم دیبلوار س 42303115 یدولت   بهار 

اباد دیشهر ز 42394772 یدولت  یاباد دیز رضایعل دیشه مهیضم   

ورزشگاه گل گهر یبلوار صفارزاده روبرو 42260900 یدولت  ینیشمس الد مهیضم   

شاهچراغ ابانیخ 42254819 یدولت  ادگاریده   

مفتح ابانیخ 2فاز  دینجف شهر جد 42396611 یدولت  نجف شهر یشهدا   

مینجف شهر قد نیبلوار امام حس 42396930 یدولت  نجف شهر مهیضم   

وریشهر 17مقابل پارک  یبلوار دکتر صادق 42238403 یدولت  الشهداء دیس   

یجنب معاونت بهداشت یدیاهلل سع تیا ابانیخ 42281614 یدولت  الرضا یابن موس یعل   

یدولت هما شهر 42375684 هما شهر مهیضم   

یدولت هما شهر محله دهنو 42375724  دهنو 

یهوا شناس یبلوار امام رضا)ع( روبرو رجانیس 42245981 یخصوص  جواد االئمه مهیضم   

سمت  ینیاو دیشه ابانیخ یشهرک سمنگان ابتدا 42294769

سبز یراست جنب فضا  
یخصوص  سمنگان 

26هجرت ابانیچهارراه هجرت خ 42338666 یصوصخ  هینبیز مهیضم   

41هجرت  ابانیخ 42306858 یخصوص  رزمندگان مهیضم   

اصناف ابانیخ 42301358 یخصوص   مادر 

نژاد رانیبلوار سردا لشکر ا 42230550 یخصوص  هیهد   

یخصوص بلوار مالک اشتر 42253492  سالمت 

ابن جعفر یبلوار موس 42252617 یخصوص   رشد 

شفا ابانیخ 42258901 یخصوص  اباد یمک مهیضم   

مرو دشت ابانیخ 42253658 یخصوص   آباده 

ریغد ابانیخ 42265440 یخصوص  آباد روزیف   

نایابن س ابانینبش خ یشهردار دانیم 42200062 یخصوص  عصریول مهیضم   
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 1399ت خانه های بهداشت شهرستان سیرجان در سال مشخصا  -3-10جدول 

 نام مرکز آدرس شماره تلفن
 

 م مرکزنا آدرس شماره تلفن

فخراباد یروستا 42290520  فخر اباد 
 

اسطور یروستا 42371047  اسطور 

روزهیف یروستا - روزهیف   
 

اکبراباد یروستا 42360971  اکبر اباد بلورد 

یباغ چوب یروستا - یباغ چوب   
 

محمد اباد یروستا -  محمد اباد باش ابدان 

هیمانیسل یروستا 42396320 هیمانیسل   
 

سنگ بهرام یروستا 42366080 بهمن22 مهیضم   

یچاه هفتاد تومان یروستا - یچاه هفتاد تومان   
 

- 
چاه قلعه)شجاعپور( یروستا  

(روشندخت)چاه قلعه  

یگیب وانیاکبرابادد یروستا - اکبراباد مهیضم    
 

احمد اباد برادران یروستا -  دشت زر 

عزت اباد یروستا -  عزت اباد 
 

نوکهن یروستا -  نوکهن 

یخسروان یتاروس 42363082 یخسروان   
 

پسوجان یروستا 42367118  پسوجان 

کهن شهر یروستا -  کهن شهر 
 

هییگستو یروستا 42370220 هییگستو   

وحدت اباد یروستا -  وحدت اباد 
 

یدهچاه یروستا - یدهچاه   

یاباد رضو میابراه یروستا - یاباد رضو میابراه   
 

اباد شول ریام یروستا 42365300 اباد شول ریام   

نصرت اباد یروستا - نصرت اباد مهیضم   
 

اباد زدیا یروستا 42363052 اباد زدیا   

اباد لیخل یروستا 42361230 اباد لیخل   
 

دارستان یروستا 42365600  دارستان 

عماداباد یروستا 42361177  عماد اباد 
 

زیکفر یروستا 42372177 زیکفر   

 محمود اباد سادات 42390641
1محمود اباد سادات  

 
چاه دق یوستار -  چاه دق 

 محمود اباد سادات -
2محمود اباد سادات  

 
اباد دیاکبراباد ز یروستا 42395644 اباد دیاکبراباد ز   

هیتک یروستا - هیتک   
 

- 
هییاباد زردو میابراه یروستا هییاباد زردو میابراه   

حسن اباد کور گه یروستا 42375684  حسن اباد کورگاه 
 

 آباد حافظ روستای حافظ آباد -

کران یروستا -  کران 
 

کاظم اباد یروستا -  کاظم اباد 

حسن اباد مهراب روستای  -  امیر آباد سوخک روستای امیر آباد سوخک 42373130  حسن اباد مهراب خان 

دهسراج یروستا -  دهسراج 
 

اباد فیشر یروستا 42290117 اباد فیشر مهیضم   

دونیفر یروستا - دونیفر   
 

باسفهر جان یروستا 42291334  باسفهرجان 

 چاه گله - -

 

حجت اباد یروستا 42290600  حجت اباد 

2حجت آباد  - - اسالم آباد بلورد اسالم آباد عشایری 09139455620  

 
 1399مشخصات آموزشگاه بهورزی شهرستان سیرجان در سال  -3-11جدول 

 نام مرکز آدرس شماره تلفن

ده احمدبلوار امام زا ییسنا دانیم 42203894 یآموزشگاه بهورز   
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 دانشکده علوم پزشکی سیرجان آموزش بهورزی شاخص های -3-12جدول 

 عنوان
 تعداد

1395 1396 1397 1398 1399 

 15 15 15 9 9 تعداد دانش آموز بهورزی شاغل به تحصیل

 15 0 0 9 0 تعداد دانش آموز بهورزی فارغ التحصیل

 0 0 15 0 0 هپذیرفته شد دانش آموز بهورزی تعداد

 
 1399جمعیت تحت پوشش آنها در سال  توزیع فراونی بهورز و  -3-13جدول 

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

 جمعیت تعداد جمع زن مرد

 62897 489 79 49 30 سیرجان

 
 سیرجان شهرستان) سالمتداوطلبان )برنامه جلب مشارکت مردمی  -3-14جدول 

 عنوان
 تعداد

1395 1396 1397 1398 1399 

 74375 101200 105383 66073 75598 جمعیت تحت پوشش برنامه

 625 61 61 30 29 تعداد داوطلبان روستایی

 2350 331 297 330 252 تعداد داوطلبان شهری

 18 29 27 27 18 تعداد داوطلبان متخصص

 205 245 232 228 224 های فوق برنامه سالتعداد ک

 2975 392 358 360 281 مت جذب شده شهری و روستاییالتعداد داوطلبان س

 44 44 44 28 27 های مجری برنامه تعداد مراکز و پایگاه

 
 سیرجان شهرستان روستاییو  مت به تفکیک مناطق شهریالپوشش برنامه داوطلبان س -3-15جدول 

 شاخص 
 درصد پوشش

1396 1397 1398 1399 

 87/09 87/09 09/87 100 متالهداشتی شهری تحت پوشش برنامه داوطلبان سواحدهای ب

 22/76 40/75 73/40 09/24 متالتحت پوشش برنامه داوطلبان سشهری جمعیت 

 33/33 33/33 33/33 66 متالواحدهای بهداشتی روستایی تحت پوشش برنامه داوطلبان س

 44/74 31/64 51/29 53/9 متالجمعیت روستایی تحت پوشش برنامه داوطلبان س
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 دانشکده علوم پزشکی سیرجان برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع -3-16جدول 

 عنوان
 تعداد

1396 1397 1398 1399 

 104385 98312 95760 90147 جمعیت تحت پوشش

 62897 56385 59745 25596 جمعیت روستایی تحت پوشش

 30833 31413 33704 35785 هکدق روستایی و عشایری دانشجمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی در مناط

 18718 16599 14599 14428 هکدجمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی ساکن در مناطق شهری طرف قرارداد دانش

 21331 23899 17512 21328 هرنامبجمعیت روستایی تحت پوشش سایر بیمه ها در محدوده مرکز بهداشتی درمانی مجری 

 28995 25328 23568 18643 امهشهری تحت پوشش سایر بیمه ها در محدوده مرکز بهداشتی درمانی مجری برن جمعیت

 4 4 4 3 تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه پزشک خانواده

 6 6 6 10 تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری مجری برنامه پزشک خانواده

 22 21 21 21 تعداد پزشک خانواده

 16 16 16 16 تعداد ماما

 30465 23825 26611 33000 *مت خانوار تکمیل شدهالتعداد پرونده س

 31727 29782 32502 35060 *تعداد کل خانوار تحت پوشش

 96 80 81 94 مت خانوار تکمیل شدهالدرصد پرونده س

 30388 101600 85677 26015 )دت نمی شومالویزیت که شامل تشکیل پرونده س)تعداد مراجعات برای پزشک خانواده 

 16070 31336 27679 17756 )ویزیت درمانی)تعداد مراجعات به ماما 

 24939 46460 40249 46172 )اعم از بخش خصوصی طرف قرارداد یا دولتی)تعداد مراجعات برای خدمات دارویی 

 3908 7333 7535 7511 )تیارداد یا دولاعم از بخش خصوصی طرف قر)تعداد مراجعات برای خدمات آزمایشگاهی 

 723 1758 1852 1241 )تیاعم از بخش خصوصی طرف قرارداد یا دول)تعداد مراجعات برای خدمات رادیولوژی 

 0 0 1 2 روستایی دارای خودرو دولتی-تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی یا شهری

 5000 5000 5000 5000 متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده

 7000 7000 7000 7000 متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما

 1085 2217 2300 2208 تعداد دهگردشی های انجام شده
 *علت کاهش تعداد خانوار اصالح اطالعات در سامانه سیب می باشد

 
 وضعیت رایانه های موجود در معاونت بهداشتی شهرستان سیرجان -3-17جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 عنوان

 428 409 390 329 285 های موجود در معاونت بهداشتی و واحدهای تابعه رایانه

 1 1 1 1 1 سرورهای فعال

 91 90 89 87 0 واحدهای ارائه دهنده خدمات دارای اینترنت دتعدا
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 1399نی در سال به تفکیک گروه س جانسیرستان شهرعلت اول بیماری منجر به مرگ  دو توزیع فراوانی -3-18جدول 

 و میرمرگ  درصد از کل تعداد بیماری گروه های سنی
تعداد کل مرگ و میر در 

 هر گروه سنی

 زیر یک سال
 1/14 17 بیماریهای حول تولد 

 0/20 3 بیماریهای عفونی و انگلی  71

 3/43 51 سایر 

 سال 4-1

 0/20 3 حوادث مربوط به حمل و نقل

 0/6 1 نگلی بیماریهای عفونی و ا 15

 0/74 11 سایر 

 سال 9-5

 0/20 3 عالیم مبهم

 0/06 1 حوادث مربوط به حمل و نقل 6

 0/13 2 سایر 

 سال 14-10

 0/53 8 حوادث مربوط به حمل و نقل

 0/26 4 عالیم مبهم 19

 0/47 7 سایر 

 سال 24-15

 1/27 19 عالیم مبهم

 0/67 10 حوادث مربوط به حمل و نقل 51

 1/48 22 سایر 

 سال 34-25

 1/41 21 عالیم مبهم

 0/94 14 بیماریهای عفونی و انگلی  81

 3/09 46 سایر

 سال 44-35

 1/68 25 عالیم مبهم

 1/21 18 بیماریهای عفونی و انگلی  85

 2/82 42 سایر

 سال 54-45

 2/08 31 بیماریهای عفونی و انگلی 

 1/41 21 عالیم مبهم 121

 4/64 69 سایر

 سال 64-55

 4/17 62 بیماریهای عفونی و انگلی 

 3/56 53 بیماریهای قلبی و عروقی  225

 7/40 110 سایر

 سال 65باالی 

 18/24 271 بیماریهای قلبی و عروقی 

 15/35 228 بیماریهای عفونی و انگلی  811

 21/04 312 سایر

 1399مرگ و میر به تفکیک گروه سنی در سال  ع فراوانییتوز -3-19 جدول
سال  65مرگ 

 و باالتر 

 )سالمند(

 30-64مرگ 

 سال

 )میانسال(

 19-29مرگ 

 سال

 )جوان( 

 5-18مرگ 

 سال
 )کودک ونوجوان(

 1-4مرگ 

 سال

 )کودک(

مرگ یکماه تا 

 کمتراز یکسال

 )کودک(

مرگ کمتراز 

 یکماه
 روزه(0-28)نوزاد  

مرده به دنیا 

 آمده
 (م22ز هفته )بعد ا

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

389 422 175 301 17 52 13 30 4 11 5 9 20 37 14 25 
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 1398در سال  جانسیرستان شهرتوزیع فراوانی ده علت اول بیماری منجر به مرگ  -3-20جدول 

 درصد از کل علل مرگ تعداد بیماری ردیف

 67/27 411 ی و انگلی بیماریهای عفون 1

 72/25 382 بیماریهای قلبی و عروقی  2

 56/9 142 بیماریهای تنفسی  3

 74/7 115 عالیم مبهم  4

 15/9 136 نئوپالسم و سرطان  5

 31/5 79 حوادث مربوط به حمل و نقل  6

 44/4 66 بیماریهای غدد ،تغذیه و متابولیک  7

 5/3 52 بیماریهای حول تولد  8

 21/1 18 یماریهای دستگاه ادراری و تناسلی ب 9

 61/1 24 حوادث غیر عمدی  10

  
  1399توزیع نسبی ده علت اول بیماری منجر به مرگ شهرستان سیرجان در سال  -3-3نمودار  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شاخص مرگ و میر ناشی از حوادث -3-21جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 واحد متعارف عنوان

 میزان بروز مرگ و میر ناشی از حوادث ثبت شده در

 بیمارستان
 43/8 8/45 46/3 5/44 37 5/29 صد هزار نفردر 

 79 73 98 92 81 112 تعداد مرگ و میر بر اثر حوادث ترافیکی

بیماریهای 

قلبی  

وعروقی 

بیماریهای 

تنفسی  

تومورها و 

سرطان ها 

عالئم مبهم  بیماریهای 

مربوط به 

حمل و نقل  

بیماریهای 

حول تولد 

خشونت به  

وسیله  

دیگران 

حوادث غیر 

عمدی 

بیماریهای 

عفونی و 

انگلی 

بیماریهای 

گوارشی 

27.67
25.72

9.56
7.74

9.15

5.31 4.44 3.5
1.21 1.61
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 1399در سال  گانه22مرگ و میر بر اساس علل  یتوزیع فراوان –3-22جدول 

وع بیمارین ردیف مرد زن نوع بیماری ردیف  مرد زن 

 0 0 بیماری های پوست و بافت زیر جلدی 12 223 188 بیماری های انگلی و عفونی خاص 1

 1 2 بیماری های سیستم عضالنی اسکلتی و بافت همبند 13 86 50 نئوپالسم ها 2

 12 6 بیماری های سیستم تناسلی ادراری 14 5 1 های خونساز بیماری های خون و اندام 3

4 
ای ری های متابولیسمی و تغذیه بیما

 و غدد درون ریز
 0 3 حاملگی زایمان و دوران نفاسی 15 29 37

 16 0 0 اختالالت روانی و رفتاری 5
های خاص منشاء گرفته از دوران قبل از  موقعیت

 تولد
20 32 

 6 1 کروموزومی ناهنجاری مادرزادی و، نقص خلقتی 17 3 1 بیماری های سیستم عصبی 6

7 
گوش و حلق و یماری های چشم و ب

 بینی 
 84 31 عالیم مبهم و حاالت بد تعریف شده  18 0 0

 62 17 حوادث مربوط به حمل و نقل  19 6 0 خودکشی 8

 19 5 حوادث غیر عمدی  20 185 197 بیماری های سیستم گردش خون 9

 21 85 57 بیماری های سیستم تنفسی 10
تماس با سرویس عوامل موثر بر حاالت بهداشتی و 

 های بهداشتی
0 0 

 10 1 خشونت به وسیله دیگران  22 14 6 بیماری های سیستم گوارشی 11

 

توزیع فراوانی شاخص های مرگ و میر در شهرستان سیرجان –3-32جدول   

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 جنسیت وضعیت سکونت شاخص عنوان

 مرگ خام

 شهری
 519 401 461 444 385 283 زن

 696 568 567 630 483 436 مرد

 روستایی
 104 80 26 12 44 42 زن

 166 99 44 31 55 58 مرد

 1485 1148 1098 1117 967 819 جمع

مرگ زودرس 

 سالمندان

 شهری
 145 76 154 130 121 86 زن

 234 169 246 277 210 190 مرد

 روستایی
 30 10 10 0 23 16 زن

 67 29 16 14 17 28 مرد

 476 284 426 421 371 320 جمع

 مرده زائی

 شهری
 10 15 15 9 10 13 زن

 21 12 10 6 12 16 مرد

 روستایی
 4 3 0 0 1 1 زن

 4 2 2 0 2 0 مرد

 39 32 27 15 25 30 جمع

مرگ و میر مادران 

 باردار

 3 1 2 1 0 0 شهری

 0 0 0 0 0 0 روستایی

 3 1 2 1 0 0 جمع
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 شهرستان سیرجان بهداشت روانشاخص های  -3-24جدول 

 1399 1398 1397 1396 عنوان

 5938 8900 9375 2568 دفعات مراقبت شده بیماران شهری/ روستایی

 74 74 74 59 موارد شناسایی شده بیماران سایکوتیک شهری/ روستایی

 1442 4080 1629 1227 موارد شناسایی شده بیماران افسرده شهری/ روستایی

 1041 2522 1002 819 رد شناسایی شده بیماران اضطرابی شهری/ روستاییموا

 104 140 137 131 موارد شناسایی شده بیماران صرعی شهری/ روستایی

 117 174 163 166 موارد شناسایی شده بیماران معلولیت ذهنی شهری/ روستایی

 14 8 8 15 موارد شناسایی شده بیماران دمانس شهری/ روستایی

 177 112 112 153 تاییروس /ت شایع دوران کودکی شهریالالارد شناسایی شده بیماران اختمو

  
 جانسیرستان شهرفعالیت های برنامه ای پیشگیری از اعتیاد  -25-3

 شرح عنوان فعالیت
 تعداد

1396 1397 1398 1399 

ع الآموزش و اط
 رسانی

 0 3200 7803 600 آموزش دانش آموزان
 0 800 200 140 جویاندانشآموزش 

 1282 5200 4074 1490 آموزش خانوارها

 کاهش آسیب

 116 110 104 100 پرونده فعال درمان نگه دارنده
 1309 320 223 172 مشاوره روانشناختی انفرادی
 20 581 337 312 مشاوره روانشناختی گروهی
 290 215 197 9360 افراد تماس یافته با تیم سیار

 10808 21104 - 29170 زیع شده توسط تیم سیارسرنگ تو
 500 581 490 352 افراد آموزش دیده توسط تیم سیار
 19570 18350 49280 10400 سرنگ و سرسوزن جمع آوری شده

 23865 43879 56841 10700 سرنگ و سرسوزن توزیع شده
 7575 7001 2900 1650 عداد کاندوم توزیع شدهت

 
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ای های بهداشت حرفه یتفعال -3-26جدول 

 عنوان
 تعداد

1397 1398 1399 
 12148 7134 5613 )کشاورزی و غیر کشاورزی) کارگاه بازدید شده

 8303 7659 6705 کارگاه موجود
 12148 7134 5613 کارگاه بازرسی شده

 1328 1225 1274 کارگاه دارای عامل زیان آور صدا
 1153 2548 2596 ارای عامل زیان آور شیمیاییکارگاه د

 41031 35526 21706 کارگاه های بازرسی شده ینشاغل
 8097 7794 7510 در معرض عوامل زیان آور ینشاغل

 36983 30749 21569 کارگران معاینه شده
 3191 2314 1583 دارینفر در ساعات غیرا 50های زیر  ای در کارگاه بازرسی و نظارت بهداشت حرفه

 مت قالیبافانالهای قالیبافی در قالب طرح س هسازی کارگاهب
 )ره)با مشارکت کمیته امداد امام خمینی 

25 27 33 

 ای  هفحرو محیط  روان، گروه كارشناسی بهداشت
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 شهرستان سیرجان بهداشت حرفه ایی شاخص ها -3-27جدول 

ف
دی

ر
 

 عنوان شاخص
 سال

1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 7/94 15/93 37/92 49/91 34/84 40/69 و تحت پوشش  درصد کارگاه های شناسایی شده 1

 11/92 27/91 43/89 39/85 75/62 24/45 درصد شاغلین شناسایی شده 2

 13/90 79 78 73 55 47 درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری 3

 7/59 82/64 31/64 62/62 01/56 38/38 ادرصد شاغلین تحت پوشش در معرض عامل زیان آور صد 4

 95 95 94 93 78 65 )خانه بهداشت کارگری) ت بهداشت حرفه ایالهای دارای تشکی اهدرصد کارگ 5

 9/97 2/97 70/96 10/96 5/79 3/68 (اشتبهد خانه)ت بهداشت حرفه ای در کارگاه دسترسی دارندالدرصد شاغلینی که به تشکی 6

 4/81 3/78 50/72 30/61 03/58 14/28 درصد شاغلین تحت پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات 7

8 
 

 

های  درصد کارگاه
 دارای عامل زیان آور

خاص به تفکیک نوع 
 عامل

 13/6 51/6 13/6 91/6 01/7 44/10 صدا

 2/2 28/2 2/2 52/2 23/4 01/5 ارتعاش

 5 01/5 5 12/5 52/6 39/10 روشنایی

 1/13 76/13 1/13 17/14 63/15 08/16 غبار و گرد

 5/4 69/4 5/4 93/4 45/5 69/6 دود و دمه

 8/10 64/11 8/10 10/12 40/13 94/15 گرما و رطوبت

 9/3 9/3 9/3 04/4 76/4 86/6 سرما

 75/9 9/9 75/9 12/10 52/11 30/13 وضعیت بدن حین کار

 5/3 68/3 5/3 92/3 62/4 99/4 پرتوها

 6/2 81/2 6/2 01/3 07/3 92/4 ابزار کار مناسب

 2/8 62/8 2/8 83/8 95/9 30/10 تماس پوستی با مواد شیمیایی

 5/11 84/11 5/11 17/12 85/13 62/14 گاز و بخار

 
9 

درصد شاغلین در 
معرض عامل زیان 

آور خاص به تفکیک 
 نوع عامل

 8 05/8 8 23/8 62/9 05/12 صدا
 5/4 93/4 5/4 10/5 36/6 12/9 ارتعاش

 5/8 73/8 5/8 12/9 51/11 3/14 روشنایی

 9/11 00/12 9/11 34/12 87/16 9/17 غبار و گرد

 7/5 91/5 7/5 20/6 52/8 61/9 دود و دمه

 6/12 90/12 6/12 16/13 13/15 7/16 گرما و رطوبت

 4/6 51/6 4/6 69/6 87/6 09/8 سرما

 9/10 02/11 9/10 19/11 38/14 53/16 وضعیت بدن حین کار

 8/4 01/5 8/4 50/5 16/6 27/6 پرتوها

 1/6 33/6 1/6 63/6 34/6 98/7 ابزار کار مناسب

 3/10 5/10 3/10 29/11 41/12 05/13 تماس پوستی با مواد شیمیایی

 2/13 42/13 2/13 06/14 82/15 13/17 گاز و بخار

10 

کارگاههایی درصد 
که حداقل یک عامل 

ن آور در آن زیا
 / ردیدهکنترل گ
بهسازی  تاسیسات

گردیده به تفکیک 
 گروه عامل

 عوامل
 فیزیکی

 1/3 1/3 70/2 1/3 70/0 01/0 صدا

 9/4 9/4 63/4 9/4 44/1 4/0 روشنایی

عوامل 
 شیمیایی

 2/2 2/2 50/1 2/2 20/0 01/0 تماس پوستی

 2/2 2/2 50/1 2/2 20/0 01/0 غبار و گرد

 81/4 4/23 81/4 28/3 97/1 80/0 ارگونومیک عوامل
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 1399توزیع فراوانی مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی و خوراکی شهرستان سیرجان در سال  –3-28جدول 

 عنوان شاخص
دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

تامین سازمان 

 اجتماعی

 سایر نهادها

 و ارگان ها
 خصوصی

غیردولتی 

 سایر

 0 1078 0 0 0 یهداشتبخوراکی دارای معیار مرکز تهیه ، عرضه و توزیع مواد غذایی و 

 0 316 0 0 1 یهسازبمرکز تهیه ، عرضه و توزیع مواد غذایی و خوراکی دارای معیار 

 0 4238 0 0 1 دهتی شمرکز تهیه ، عرضه و توزیع مواد غذایی و خوراکی بازرسی بهداش

 0 4238 0 0 1 مرکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی وخوراکی

 
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  های بهداشت محیط فعالیت -3-29ول جد

 

 1399 1398 1397 شاخص عنوان

 25220 28220 18549 )جمع شهری و روستایی( تعداد موارد کلر سنجی آب آشامیدنی

 تعداد موارد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی
 1249 378 430 شهری

 716 375 192 روستایی

 1228 1428 1435 اماکن عمومی تعداد

 5744 2428 427 اماکن عمومی بازرسی بهداشتی شدهتعداد 

 485 125 95 تعداد اماکن معرفی شده به دادگاه

 282 28 9 تعداد اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع تعطیل شده

 33261 31078 11530 غذایی وادتعداد بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش م

 15118 8956 7600 ) کیلوگرم)مواد غذایی فاسد کشف شده و معدوم شده  مقدار

 170 165 146 تعداد نمونه های سنجش شده نمک از نظر میزان ید

 130 124 100 نمونه برداری برای آزمایش نان از نظر مقدار نمک

 154 160 156 نمونه برداری آزمایشات نان از نظر جوش شیرین

 2727 8902 8902 تعداد کارت معاینه بهداشتی صادرشده

 0 0 0 صادر شده تاسیس آموزشگاه اصناف تعداد مجوز

 3 3 3 بیمارستان با دفع فاضالب مطلوبتعداد 

 3 3 3 بیمارستان با امحاء پسماند مطلوبتعداد 

 
 1399بهداشت آب آشامیدنی شهرستان سیرجان در سال  -3-30 جدول

آب  کلرسنجی انجام شده از

 آشامیدنی

موارد مطلوب کلرسنجی آب 

 آشامیدنی

نمونه میکروبی انجام شده از 

 آب آشامیدنی

موارد مطلوب نمونه میکروبی 

 آب آشامیدنی

24536 23317 1965 1232 

نمونه و آزمایش مواد معدنی 

 سمی در آب آشامیدنی
موارد مطلوب نمونه و آزمایش مواد 

 آب آشامیدنیمعدنی سمی در

نمونه و آزمایش مواد معدنی 

 غیر سمی در آب آشامیدنی
موارد مطلوب نمونه و آزمایش مواد 

 معدنی غیر سمی در آب آشامیدنی

31 26 639 583 
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 جانسیرستان شهرهای بهداشت محیط  شاخص -3-31جدول 

 1399 1398 1397 عنوان شاخص

 99/18 99 98/98 .رسی دارنددرصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دست

 89/7 89 7/88 .درصد خانوارهای روستایی که به شبکه لوله کشی عمومی آب آشامیدنی دسترسی دارند

 90/8 90 89 .درصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند

 92 91 90 .کننددرصد خانوارهای روستایی که فاضالب را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می 

 99/3 99/2 1/99 .درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

 99 98/6 59/98 .درصد خانوارهای روستایی که فضوالت حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

 93 7/92 92 بهداشتیدرصد مراکز و اماکن بین راهی دارای معیار بهسازی و 

 100 100 100 .درصد بیمارستان هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باشد

 100 100 100 .درصد بیمارستان هایی که مدیریت فاضالب در آنها مطلوب می باشد

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

 100 100 100 .درصد بیمارستان هایی که وضعیت بخش های آنها از نظر بهداشت محیط مطلوب می باشد

 100 100 100 درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب

 100 100 100 درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط بهداشتی مطلوب

  است. ر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شدهدرصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظ
 64/98 4/97 87 شهری

 69/94 2/90 84 روستایی

 درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است.
 86.27 98 98 شهری

 88/50 93/5 93 روستایی

 هریشناطق مارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی د
 94/5 94 94 شهری

 99/5 94 94 روستایی

 درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق 
 94/5 4/99 95 شهری

 94/5 94 93 روستایی

 درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند. 
 89/9 89 89 شهری

 89/9 89 89 روستایی

 درصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند.
 100 100 100 شهری

 100 100 100 روستایی
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 سیرجان ستانشهردر سطح  ازدواج و طالق ثبت شده توزیع فراوانی -3-32جدول 

 

 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 

 2389 2086 2225 2490 2661 2997 ازدواج

 745 722 795 787 886 - طالق

 

 1399در سال  سیرجان تولد زنده به تفکیک گروه سنی مادران شهرستان توزیع فراوانی -3-33جدول 

 گروه سنی 

 جنسیت

  49تا  45  44تا  40  39تا  35  34تا  30  29تا  25  24تا  20  19تا  15  14تا  10

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 تعداد

 

1 0 92 100 449 510 602 695 560 590 337 365 59 71 0 4 

 1399اطالعات بارداری و زایمان های انجام شده به تفکیک گروه سنی مادران شهرستان سیرجان در سال  –3-34جدول 

 گروه سنی

  49تا  45  44تا  40  39تا  35  34تا  30  29تا  25  24تا  20  19تا  15  14تا  10 عنوان

 2 94 555 1019 1160 888 235 5 کل بارداری ها

 2 44 268 453 614 548 126 1 زایمان انجام شده به روش طبیعی

 2 85 426 687 666 404 60 0 زایمان انجام شده به روش سزارین

 3 127 671 1103 1182 853 168 1 یمارستان یا زایشگاهزن زایمان کرده درب

 1 1 14 15 47 43 12 0 زایمان انجام شده توسط افراد دوره دیده

 1 3 26 44 107 102 24 0 زن زایمان کرده در منزل

 1937 زن زایمان کرده با مراقبت پیش از بارداری

 0 0 2 0 1 0 0 0 مرگ مادر باردار

 1399در سال  سیرجان ستانشهر سال و سالمندان5 روه های هدف نوزادان ،کودکان زیرمراقبت گ -3-35 جدول

 جنسیت
گرم  2500نوزاد با وزن کمتر از 

 در هنگام تولد
 سال مراقبت شده 5کودک زیر 

فرد سالمند / کهنسال نیازمند 

 مراقبت سالمندی

فرد سالمند / کهنسال دریافت کننده 

 مراقبت سالمندی

 5194 14582 20221 301 زن

 5097 13942 19852 282 مرد

 گروه كارشناسی بهداشت خانواده و تغذیه
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 سیرجان ستانشهردر سطح  ارائه شده خدمات تنظیم خانواده توزیع فراوانی -3-36جدول 

 1399* 1398 1397 1396 1395 1394 عنوان

TL 119 115 100 123 121 0 

IUD 210 152 407 445 153 0 

 0 160848 169978 236334 272266 193392 تایی( 12کاندوم)بسته 

 0 9350 9620 10516 12643 12401 قرص های ترکیبی

 0 1510 1666 2487 1205 1288 آمپول یک ماهه

 0 1804 1867 1909 1771 1143 آمپول سه ماهه

 0 1051 2385 2385 2705 2373 قرص شیردهی

 هیچگونه قلم پیشگیری توزیع نگردیده است 1399در سال  *

 

 شهرستان سیرجان شت باروریهای بهدا شاخص -3-37جدول 

 عنوان شاخص واحد متعارف 1398 1399

 )زیج حیاتی روستایی( TFRباروری کلی  درصد 13/2 05/2

 بیمارستانزایمان در  درصد 92 95

 نسبت زایمان توسط افراد دوره ندیده درصد 5 9/3

 بار 6پوشش مراقبت دوران بارداری حداقل  درصد 68 73

 بار2اقبت بعد از زایمان حداقل پوشش مر درصد 50 22

 تغذیه انحصاری با شیر مادر درصد 54 5/54

 نسبت مرگ مادران باردار به علل عوارض حاملگی و زایمان هزار تولد زندهصد  در 24 54

 )روستایی شهری و)میزان مرگ و میر نوزادان  در هزار تولد زنده 7/13 6/13

4/13 3/13  ))شهریرگ و میر نوزادان میزان م در هزار تولد زنده 

 )روستایی)میزان مرگ و میر نوزادان  در هزار تولد زنده 3/17 6/16

 )روستایی شهری و) سالماه تا یکیکمیزان مرگ و میر اطفال  در هزار تولد زنده 1/2 3/2

 ))شهریسال ماه تا یکیکمیزان مرگ و میر اطفال  در هزار تولد زنده 9/1 9/1

 )روستایی) سالماه تا یکیکمیزان مرگ و میر اطفال  زار تولد زندهدر ه 8/3 2/8

 )روستایی شهری و) ماه 59ماه تا یکمیزان مرگ و میر اطفال  در هزار تولد زنده 1/4 4/5

 )شهری ) ماه 59ماه تا یکمیزان مرگ و میر اطفال  در هزار تولد زنده 9/3 8/4

 )روستایی) ماه 59ماه تا یکگ و میر اطفال میزان مر در هزار تولد زنده 7/5 5/16
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 1399توزیع فراوانی مدارس شهرستان سیرجان در سال  –3-38 جدول

 عنوان
 متوسطه دوره دوم)دبیرستان( متوسطه دوره اول)راهنمایی( ابتدائی

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل مختلط پسر دختر

 64 36 28 68 38 30 161 4 77 80 شهر

 8 3 5 26 14 12 63 48 8 7 روستا

 72 39 33 94 52 42 224 52 85 87 کل

 
 شهرستان سیرجان 1399-1400انی دانش آموزان سال تحصیلی توزیع فراو –3-39 جدول

 عنوان
 متوسطه دوره دوم)دبیرستان( متوسطه دوره اول)راهنمایی( ابتدائی

 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

 11088 5800 5288 12027 6276 5751 30064 15620 14444 شهر

 363 153 210 1632 816 816 5443 3049 2394 روستا

 11451 5953 5498 13659 7092 6567 35507 18669 16838 کل

 

 390 تعداد كل مدارس:                60617    تعداد كل دانش آموزان: 

 

 پزشکی سیرجاندانشکده علوم  بهداشت مدارسفعالیت های  -3-40جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 عنوان

هفتم و دهم  -اول و چهارم ابتداییدرصد پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان مقاطع 

 شهری متوسطه
96 98 5/98 84/5 89 25 

هفتم و دهم  -اول و چهارم ابتداییدرصد پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان مقاطع 

 روستایی متوسطه
98 99 99 85 92 28 

 50 82 80/5 98 98 97 درصد پوشش واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم

 28 89 84/5 5/98 98 96 ریطه شهدرصد پوشش ارزیابی مقدماتی دانش آموزان پایه اول ابتدایی،راهنمایی ومتوس

 25 92 85 99 99 98 ستاییه روایی ومتوسطدرصد پوشش ارزیابی مقدماتی دانش آموزان پایه اول ابتدایی،راهنم

 93 98 97 100 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون دانش آموزان اول ابتدایی

 مدارس و دهان و دندانگروه كارشناسی بهداشت 
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 دانشکده علوم پزشکی سیرجان بهداشت دهان و دندانفعالیت های  -3-41جدول 

 عنوان
 تعداد

1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 

 6264 49829 7849 3681 5459 7111 معاینه

 2664 10550 12103 16528 17857 7111 کشیدن دندان

 995 10712 6449 8881 6543 562 ترمیم دندان

 46 738 473 994 529 243 جرم گیری

 49 883 107 99 93 0 رادیوگرافی

 217 900 923 852 235 21 پالپوتومی

 75 2000 1770 1757 3213 417 فیشورسیالنت

وارنیش 

 پیفلورایدترا
28600 22100 32000 34148 59649 3429 

 

 1399در خصوص دانش آموزان ابتدایی شهرستان سیرجان در سال  بهداشت دهان و دندانفعالیت  –3-42جدول 

 عنوان شاخص تعداد

 دانش آموز مقطع ابتدایی دریافت کننده خدمت وارنیش فلوراید تراپی 1957

 ریافت کننده خدمت ترمیم دنداندانش آموز مقطع ابتدایی دتعداد کل  341

 دانش آموز مقطع ابتدایی دریافت کننده خدمت فیشورسیالنتتعداد کل   75

 DMFD))شاخصساله 12میانگین  دندان دائمی پوسیده، پر شده، از دست رفته کودکان 1/49

  dmfd)شاخص(ساله 6میانگین  دندان دائمی پوسیده، پر شده، از دست رفته کودکان 6/26

توزیع فراوانی وارنیش فلورایدتراپی کودکان شهرستان سیرجان –3-4ودار من  

 

28600

22100

32000 34148

59649

3429

1394 1395 1396 1397 1398 1399



 بهداشتی: معاونت سومصل ف                                                                                           1399ل سا –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

51 

 

 شهرستان سیرجان واکسیناسیون در برنامه های ایمن سازیپوشش  -3-43جدول 

 برنامه ایمن سازی
 درصد پوشش

1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 100 100 100 100 100 100 ب ث ژ

 100 100 100 100 100 100 نالپنتاوا

 100 100 100 100 100 100 پولیو

MMR 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 هپاتیت ب نوبت سوم

یمن سازی تکمیلی و خانه به خانه مهاجرین ا

 ستانشهرهای  ساکن اردوگاه
100 100 100 100 100 

100 

 یمن سازی فلج اطفال تکمیلی و خانه به خانها

 های سیاری تحت پوشش تیم مناطق روستایی
100 100 100 100 100 100 

 
 1399 در سالشهرستان سیرجان  (واکسن و سرم)دریافت و توزیع مواد بیولوژیک توزیع فراوانی  -3-44جدول 

 

 مقدار توزیع مقدار دریافت نام واکسن

 13200 12000 واکسن ثالث

 70358 60000 واکسن فلج اطفال

 5907 6096 یواکسن پولیو تزریق

 11900 11800 پنج دزی MMR واکسن

 7769 8500 دو دزی  MMRواکسن

 11940 11000 واکسن ب ث ژ

 10178 9284 واکسن توام بزرگسال

 98 154 واکسن توام خردسال

 13510 13400 واکسن هپاتیت ب

 3045 3460 واکسن مننژیت

 2210 2590 هاریواکسن 

 7265 10265 نزاوالواکسن آنف

 70500 63000 سرم ضد هاری

 120 100 سرم ضد مارگزیدگی

 108 133 سرم ضد عقرب گزیدگی

 1350 1400 مایع توبرکولین

 0 3 آنتی توکسین بوتولیسم

 821 829 19واکسن کووید

ها پیشگیری و مبارزه با بیماری گروه  
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 شهرستان سیرجان های مشترک انسان و دام مراقبت بیماریتوزیع فراوانی  -3-45جدول 

 

 ینام بیمار
 تعداد موارد

1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 1000 1115 865 783 689 679 موارد حیوان گزیدگی درمان شده

 37/316 370/15 23/247 98/280 25/247 66/243 میزان بروز حیوان گزیدگی در صد هزار نفر جمعیت

 0 0 0 0 0 0 موارد بیماری هاری

 41 61 56 46 52 55 موارد بیماری تب مالت ثبت شده

 97/12 20/25 01/16 94/17 66/18 73/19 میزان بروز بیماری تب مالت در صد هزار نفر جمعیت

 10 21 14 17 12 13 موارد بیماری سالک ثبت شده

 16/3 6/97 01/4 24/5 31/4 66/4 در صد هزار نفر جمعیت سالکمیزان بروز بیماری 

 0 0 0 1 0 0 موارد بیماری سیاه زخم ثبت شده

 0 0 0 0 0 0 موارد بیماری کاالآزار

 1 1 3 1 0 1 موارد بیماری تب کریمه کنگو

 شهرستان سیرجان مراقبت آنفلوانزای فوق حاد پرندگانتوزیع فراوانی  -3-46جدول 

 عنوان
 تعداد

1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 7175 640 1000 1000 900 1000 فصلیواکسیناسیون گروه هدف برعلیه بیماری آنفلوانزای 

 10 18 17 20 15 30 )سخنرانی کارگاه، سمینار،)برگزاری جلسات آموزشی 
  

 شهرستان سیرجان مار و عقرب گزیدگی توزیع فراوانی -3-47جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 عنوان

 مارگزیدگی
 28 10 5 9 8 9 زنان

 52 18 15 8 11 10 مردان

 گزیدگی عقرب
 24 23 19 12 9 10 زنان

 36 28 19 12 13 12 مردان

 سیرجان ستانشهربیماریهای واگیردار کشف شده در  توزیع فراوانی -3-48جدول 

 بیماری نام
 تعداد

1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 0 2 2 5 2 2 فلج شل حاد

 1 14 13 9 17 21 مظنون به سرخک

 0 5 2 3 10 5 یمظنون به مننژیت مننگوکوک

 9048 6 0 0 0 0  19کل بیمار مبتال به کووید 

 6795 0 0 0 0 0 با تشخیص سرپایی 19بیمار مبتال به کووید 

 2253 6 0 0 0 0 با تشخیص بستری19بیمار مبتال به کووید 

 5062 6 0 0 0 0 19بستری شدگان مبتال به کووید 

 208 1 0 0 0 0 19فوت شدگان بیماران مبتال به کووید 
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 دانشکده علوم پزشکی سیرجان مبارزه با سلشاخص های  -3-49جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 عنوان شاخص

 8 10 5 7 7 6 تعداد بیماران مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت

 50 62/5 8/30 5/53 5/38 30 )درصد(نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت

 5/87 100 100 7/85 80 100 ()درصدیت درمانی در موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبتمیزان موفق

 
 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان HIVبیماری مبارزه با شاخص های  -3-50جدول 

 نوع هپاتیت

 تعداد

1395 1396 1397 1398 1399 

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 HIV 9 25 10 26 12 28 12 28 16 23بیمار مبتال به 

 تحت درمان  HIVبیمار مبتال به 

 ضد رترو ویروس
5 14 5 17 9 20 9 20 12 18 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و سل HIVبیمار مبتال به 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 (HBVو هپاتیت بی) HIVبیمار مبتال به

 1 12 1 12 1 12 1 10 1 15 (HCVو هپاتیت سی )  HIVبیمار مبتال به 
 

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان مراقبت هپاتیت های ویروسیتوزیع فراوانی  -3-51جدول 

 نوع هپاتیت

 تعداد

1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 A 0 0 0 0 0 0 4 0 14 13 0 3  کشف موارد پاسیو بیماری هپاتیت

 B 0 0 6 7 4 5 2 2 6 3 0 3  اتیتکشف موارد پاسیو بیماری هپ

 C 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0  کشف موارد پاسیو بیماری هپاتیت

 
 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان) التور –اسهال خونی )مراقبت بیماریهای روده ای توزیع فراوانی  -3-52جدول 

 عنوان
 تعداد

1394  1395 1396 1397 1398 1399 

 320 650 - 648 897 820 ارش شدهتعداد موارد اسهال گز

 115 384 275 146 140 138 تعداد نمونه برداری از موارد اسهال شدید و متوسط

 12 75 47 47 23 16 تعداد موارد اسهال بستری شده

 0 0 0 0 0 0 موارد اسهال ناشی از وبای التور

 6 75 47 47 23 16 تعداد موارد اسهال خونی

 0 1 2 0 0 0 تعداد موارد تیفوئید
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 دانشکده علوم پزشکی سیرجان سمی تحت مراقبتالزوج ناقل و مشکوک نهایی تاتوزیع فراوانی  -3-53جدول 

 عنوان
واحد 
 متعارف

1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 78 42 69 زوج استراتژی یک

98 117 

 

 86 6 0 0 زوج استراتژی دو

  22 22 44 زوج مشکوک نهایی

اری همزمان مینور که از روش مطمئن پیشگیری از بارد تعداد زوجین
 کنند استفاده می

 63 95 40 35 50 62 زوج

 0 9 0 3 5 7 زوج PND  تعداد زوج ناقل باردار با انجام آزمایش

 0 0 0 0 0 1 جنین سمی ماژور سقط شدهالبه تا الجنین مبت

 یک اجتماعی بکار برده می شود.ژنت ،به جای استراتژی یک، دو و مشکوک نهایی 1397از سال *

 

 سیرجان ستانشهر واگیردار درغیربیماریهای  توزیع فراوانی -3-54 جدول

 بیماری نام
1397 

 جمع
 جمع 1399 جمع 1398

 مرد زن مرد زن مرد زن

 31188 13613 17575 31096 13521 17575 30983 13451 17532 بیمار مبتال به قلبی عروقی

 208 96 112 169 78 91 185 85 100 سرطانبیمار مبتال به 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بیمار مبتال به تاالسمی ماژور

 1680 580 1100 1580 691 1273 1900 680 1220 مراقبتبیمار دیابتیک تحت 

 2035 718 1317 1964 691 1273 1900 680 1220 پوششبیمار دیابتیک تحت 

 3210 1400 1810 3210 1715 2110 3450 1550 1900 قبتباال تحت مرابیمار مبتال به فشارخون 

 3825 1715 2110 3825 1715 2110 3450 1550 1900 پوششبیمار مبتال به فشارخون باال تحت 

 PKU 6 6 12 6 7 13 2 1 3بیمار مبتال به فنیل کتونوری  

 22 8 14 234 130 104 211 119 92 بیمار مبتال به هیپوتیروئیدی نوزادی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مار مبتال به هموفیلیبی

 

 سیرجانشاخص های مراقبتی برنامه کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان شهرستان  -3-55جدول 

 سال
تعداد نوزادان 
 غربالگری شده

 جنس
پوشش برنامه 

 )درصد(

میزان فراخوان 
نوزادان مشکوک 

 )درصد(

تعداد بیمار 
شناسایی 

 شده

میزان بروز در 
 تولد زنده هزار

 هزاردر  شیوعمیزان 
دختر  تولد زنده

 )درصد(

پسر 

 )درصد(

1394 5480 5/46 5/53 100 5/7 35 5 20 

1395 5560 48 52 100 11 26 5 2/26 

1396 5410 49 51 100 10 27 4 34 

1397 6488 63/48 37/51 100 56/6 22 2/4 39/42 

1398 6395 47 53 100 5/3 22 4/6 48 

1399 5943 49 51 100 6/2 22 4 46 
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 شهرستان سیرجان پیشگیری و کنترل دیابتشاخص های  -3-56جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395  1394 واحد  عنوان

 10 117 25 85 65 57 مورد یروستایدر مناطق  بیماری دیابت جدید موارد

 2120 2110 1900 1400 1315 1250 مورد کل بیماران دیابتی تحت مراقبت

 189 193 182 188 136 87 مورد به دیابت مبتال تعداد مادر باردار

 12 12 11 47/4 2/4 99/3 درصد سال مناطق روستایی 30 الیمیزان شیوع دیابت در جمعیت با

 8/2 2/7 8/2 71/2 2 82/1 در هزار  سال مناطق روستایی 30 باالیمیزان بروز دیابت در جمعیت 
   

 

 

   

درصد نفر سال مناطق روستایی شهرستان سیرجان30جمعیت باالی  میزان شیوع دیابت در -3-5نمودار   

 
 

 شهرستان سیرجان المراقبت بیماری فشارخون باشاخص های  -3-57جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 واحد  عنوان

 43 58 55 42 37 52 مورد در مناطق روستایی الموارد جدید ابت

 1762 1718 1643 1535 1456 1412 مورد درمناطق روستایی (جدید وقدیم)البیماران مبت

 57 54 53 53 47 48 درصد بیماران مراقبت شده

 49 48 66/47 47 42 37 درصد بیمارانی که فشار خون آنها کنترل شده است

 68 68 69 67 63 60 در هزار سال مناطق روستایی 30 الیدر جمعیت با فشارخونمیزان شیوع 
 

 

 در هزار نفر سال مناطق روستایی شهرستان سیرجان30شارخون باال در جمعیت باالی فمیزان شیوع  -3-6نمودار 

 
 

 شاخص های مبارزه با بیماری هاسایر  -3-58 جدول

 عنوان واحد متعارف 1394 1395 1396 1397 1398 1399

 Aع میزان بروز آنفوالزای نو در صدهزار 060/0 040/0 035/0 0 0 0

 میزان بروز تیفوئید در صدهزار 004/0 0 0 12/0 0 0

 میزان بروز سرخچه در صدهزار 0 0 0 0 0 0

 میزان بروز اسهال خونی در هزار 066/0 095/0 19/0 19/0 0/20 12/0

 میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت در هزار 4/1 7/1 5/2 4/1 4/3 5/2

 لیمیزان بروز هموفی در هزار 0 0 0 0 0 0

 PKUمیزان بروز  در هزار 16/0 0 0 0 0/15 3/0

3.99 4.20 4.47

11 12 12

1394 1395 1396 1397 1398 1399

60

63

67
69 68 68

1394 1395 1396 1397 1398 1399
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1399سال وزشی برگزارشده درهای آم کارگاهلیست  -3-59جدول 

 ردیف نام کالس )ساعت(مدت تاریخ شروع ثبت نام شده

 1 خودمراقبتی تغذیه 6 1399/12/20 588

 2  2مهارت آموزی کارشناسان تغذیه 6 1399/12/19 586

 3 آمادگی خانوار برای بالیا 8 1399/12/03 536

 4 یشگیری از حوادث ترافیکیپ 6 1399/11/29 536

 5 سرطان وراههای پیشگیری از آن 6 1399/11/19 532

 6 92-91آزمون فصلنامهای بهورز سال  8 1399/11/20 538

کارگاه نرم افزار سامانه یکپارچه  8 1399/07/22 29

 بهداشت )سیب(

7 

 8 2سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( 8 1399/08/20 22

 STI 9بیماری های آمیزشی  8 1399/11/07 519

 10 شیوه زندگی سالم در میانسالی 8 1399/10/30 556

 11 مدیریت بحران پیشرفته 5 1399/10/09 636

 12 سالمندان وتغذیه 6 1399/10/08 523

 13 پیشگیری از خودکشی 8 1399/09/29 429

 14 مراقبت های ادغام  یافته سالمندان 8 1399/09/12 363

 15 برنامه خدمات نوین سالمت میانساالن 12 1399/08/27 1040

 16 آموزش تغذیه 6 1399/08/14 999

 17 سالمت روان 8 1399/07/28 968

 18 بیماری فشارخون 8 1399/07/21 470

 19 تغذیه در کاهش وزن 6 1399/06/31 383

 20 (2019کرونا )کووید  8 1399/06/16 569

 برنامه آموزش و بازآموزی
 



 

 

 

 فصل چهارم

 معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی
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 1399جان در سال سیرستان شهردانشکده علوم پزشکی  مشخصات -4-1جدول 

 کد بین شهری تلفن مابرن آدرس دقیق پستی نام دانشکده

 42232053 سیرجان خیابان ابن سینا دانشکده علوم پزشکی جانسیر دانشکده علوم پزشکی
42234513 

034 
42234506 

 
 1399های تحصیلی دایر به تفکیک مقطع تحصیلی در سال  رشته یستل -4-2جدول 

 ردیف نام رشته کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کاردانی

    1 پرستاری 

    2 بهداشت عمومی 

    3 مهندسی بهداشت محیط 

    4 علوم آزمایشگاهی 

    5 مهندسی بهداشت حرفه ای 

    6 هوشبری 

    7 مامایی 

    8 بهداشت محیط مهندسی 

    9 فوریت های پزشکی 

 
 1399های آموزشی علوم پایه در سال  لیست مدیران گروه -4-3جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی محل استقرار

 1 آقای رضا صادقی بهداشت عمومی معاونت آموزشی

 2 آقای الیاس حسین زاده  علوم آزمایشگاهی معاونت آموزشی

موزشیمعاونت آ  3 خانم سمیه دهقانی مهندسی بهداشت محیط 

 4 آقای محمد بختیاری هوشبری معاونت آموزشی

 5 آقای محمدرضا زیدآبادی فوریت های پزشکی معاونت آموزشی

 6 خانم نسرین صادقی مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت آموزشی

 7 خانم مریم فیروزآبادی مامایی معاونت آموزشی

 8 خانم زهرا ایمانی پرستاری معاونت آموزشی
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 1399توزیع فراوانی کارکنان هیات علمی شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال  -4-4جدول 

 نوع استخدام

 
 جمع

مشمولین ماده یک قانون 

 نحوه تامین هیئت علمی

مشمولین تعهدات 

 قانونی هیئت علمی
 رسمی پیمانی قراردادی

ی
صد

الت
ی ب

ها
ت 

پس
 

ت م
یال

شک
ت

ب
صو

 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 هیات علمی 41 16 0 1 5 5 2 1 18 14 0 7 53

 

 1399در سال سیرجانه علوم پزشکی کداعضای هیئت علمی دانش توزیع فراوانی -4-5جدول 

 مدرک تحصیلی

 مرتبه علمی

 استاد استادیار مربی جمع کل

 مرد زن مرد زن مرد زن

 31 0 0 0 0 16 15 دکارشناسی ارش

 ph.D 0 0 7 8 0 1 16دکترا 

 5 0 0 2 3 0 0 دکترای تخصصی

 1 0 0 1 0 0 0 فوق تخصص

 53 1 0 11 10 16 15 جمع کل

 

 1399توزیع فراوانی اعضای هیئت علمی به تفکیک جنسیت و مرتبه علمی در سال  -4-1نمودار 

 
 

 

 1399علوم پزشکی سیرجان در سال  های دانشجویی دانشکدهلیست خوابگاه -4-6جدول 

 ظرفیت زیربنا سال تأسیس خوابگاه
مساحت 

 کل
 آدرس نوع مالکیت

 تعداد 

 متاهل پسر دختر

 ملکی 13872400 270 11615 دختران
خیابان رازی بیمارستان 

 کاشانی  سابق
 270 0 0 

 پسران
تغییر  96در سال 

کاربری به خوابگاه
800 170 - 

آستان قدس 

ضویر  

بیمارستان -خیابان ابن سینا

 امام رضا )ع(سابق
0 170 0 

مربی استادیار استاد

16

11

1

15

10

0

مرد زن
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 رشته و مقطع تحصیلی تفکیک به تحصیل به شاغل دانشجویان توزیع فراوانی -4-7جدول 

 

 

 رشته و مقطع تحصیلی تفکیک به پذیرفته شده دانشجویان توزیع فراوانی -4-8جدول 

1400-99 99-98 98-97 97-96 96-95 95-94 94-93  

 رشته نام مقطع
 اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم

 پرستاری کارشناسی 35 0 41 1 42 0 53 1 51 0 50 0 38 0

 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 26 0 35 0 30 2 25 0 34 0 41 0 27 0

 هوشبری کارشناسی 26 0 31 0 27 4 26 1 33 0 34 0 23 0

 بهداشت عمومی کارشناسی 0 23 29 0 21 0 17 0 23 0 33 0 27 0

 بهداشت محیط کارشناسی 19 0 29 0 25 0 22 0 0 0 22 0 20 0

 بهداشت محیط ناپیوستهکارشناسی  0 24 0 20 2 14 0 12 0 0 0 0 0 18

 ایبهداشت حرفه کارشناسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

 مامایی ناپیوستهکارشناسی  0 24 0 22 0 24 0 20 0 26 0 23 1 23

 فوریت پزشکی کاردانی 0 18 26 24 37 18 18 14 0 21 0 33 0 23

 جمع کل 106 89 191 67 184 62 161 48 141 47 180 56 145 64

1400-99 99-98 98-97 97-96 96-95 95-94 94-93  
 اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم نام رشته مقطع

 پرستاری کارشناسی 119 115 156 127 162 138 142 172 171 171 180 144 172 173

 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 79 61 86 77 107 108 59 104 108 106 114 94 112 101

 هوشبری کارشناسی 54 51 82 83 99 85 75 96 110 108 107 85 104 101

 بهداشت عمومی کارشناسی 59 54 85 81 96 91 78 100 84 59 69 71 79 78

 محیطبهداشت  کارشناسی 40 47 46 47 47 47 44 64 68 69 64 45 63 61

 بهداشت محیط ناپیوستهکارشناسی  17 42 32 47 47 46 31 47 32 17 11 2 21 19

9 9 0 0 
 ایبهداشت حرفه کارشناسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 مامایی ناپیوستهکارشناسی  22 17 45 46 70 68 67 84 44 49 27 53 58 49

 شکیفوریت پز کاردانی 0 23 49 48 65 64 59 79 50 59 39 57 77 62

 جمع کل 390 410 581 556 693 647 555 746 667 638 611 551 695 653
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 رشته و مقطع تحصیلی تفکیک به دانش آموختگان توزیع فراوانی -4-9جدول 

1400-99 99-98 98-97 97-96 96-95 95-94 94-93  
 نام رشته قطعم

 اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم

 پرستاری کارشناسی 0 1 18 7 24 1 22 30 1 28 3 36 3 29

 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 0 0 0 11 0 10 0 21 0 24 2 16 3 15

 هوشبری کارشناسی 0 0 0 10 2 11 1 22 0 26 0 18 1 18

 بهداشت عمومی کارشناسی 0 0 0 0 0 0 0 20 20 5 17 1 15 1

 بهداشت محیط کارشناسی 0 0 0 0 0 0 0 17 1 25 0 20 0 17

 بهداشت محیط ناپیوستهکارشناسی  0 11 3 0 0 16 1 14 6 11 6 8 0 0

 بهداشت حرفه ای کارشناسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 مامایی تهناپیوسکارشناسی  1 18 18 1 19 0 0 19 14 5 17 1 10 1

 فوریت پزشکی کاردانی 33 3 30 5 13 4 19 33 13 14 15 4 1 15

 جمع کل 34 33 69 34 58 42 43 176 55 138 60 104 33 96

 

 99-1400سال تحصیلی  در تحصیلی و رشته جنسیت تفکیک به تحصیل به شاغل دانشجویان توزیع فراوانی -4-10جدول           

 نیمسال اول نیمسال دوم 
 نام رشته مقطع

 زن مرد زن مرد

 پرستاری کارشناسی 79 93 80 93

 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 81 31 73 28

 هوشبری کارشناسی 72 32 68 33

 بهداشت عمومی کارشناسی 70 9 69 9

 مهندسی بهداشت محیط  کارشناسی 54 9 52 9

 مهندسی بهداشت محیط  ناپیوسته کارشناسی 9 12 7 12

 بهداشت حرفه ای کارشناسی 7 2 7 2

 مامایی ناپیوسته کارشناسی 58 0 49 0

 فوریت پزشکی کاردانی 6 71 6 56

 جمع کل 436 259 411 242

 

1399-1400وم سال تحصیلیتوزیع نسبی دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال د -4-2نمودار   

 

پرستاری

27%

علوم آزمایشگاهی

15%

هوشبری

15%

بهداشت عمومی

12%

بهداشت محیط 

12%

مامایی

8%

فوریت پزشکی

10%

بهداشت حرفه ای

1%
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 99-1400 یک جنسیت و مقطع تحصیلی در سال تحصیلیبه تفک پذیرفته شدهفراوانی دانشجویان توزیع  -4-11جدول 

  نیمسال اول دوم نیمسال 
 نام رشته مقطع

 زن مرد زن مرد

 پرستاری کارشناسی 20 18 0 0

 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 14 13 0 0

 هوشبری کارشناسی 13 10 0 0

 بهداشت عمومی کارشناسی 24 3 0 0

محیطمهندسی بهداشت  کارشناسی 19 1 0 0  

 بهداشت حرفه ای کارشناسی 7 2 0 0

 مهندسی بهداشت محیط  ناپیوسته کارشناسی 0 0 6 12

 مامایی ناپیوستهکارشناسی  1 0 23 0

 فوریت پزشکی کاردانی 0 0 6 17

 جمع کل 98 47 35 29

0140-1399توزیع فراوانی دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک رشته در سال تحصیلی  -4-3ودار نم  

 
 

 99-1400 تحصیلی سالبه تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در آموختگان  فراوانی دانشتوزیع  -4-12جدول 

  نیمسال اول دوم یمسال ن
 نام رشته مقطع

 زن مرد زن مرد

 پرستاری کارشناسی 1 2 14 15

 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 1 2 12 3

 هوشبری کارشناسی 0 1 13 5

 بهداشت عمومی یکارشناس 15 0 1 0

 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی 0 0 15 2

 مهندسی بهداشت محیط  ناپیوسته کارشناسی 0 0 0 0

 مامایی ناپیوستهکارشناسی  10 0 1 0

 فوریت پزشکی کاردانی 0 1 15 0

 جمع کل 27 6 71 25
 

9

23

24

38

27

23

27

38

بهداشت حرفه ای

فوریت پزشکی

مامایی

بهداشت محیط

بهداشت عمومی

هوشبری

علوم آزمایشگاهی

پرستاری
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 99-1400 تحصیلیدر سال می بومی و غیربوبه تفکیک شاغل به تحصیل دانشجویان  وزیع فراوانیت -4-13جدول 

دوم نیمسال  جنسیت                 نیمسال اول   

 مرد زن مرد زن            مقطع تحصیلی

 کاردانی 42 0 27 4
 بومی

 کارشناسی 102 250 100 249

 کاردانی 29 0 29 2
 غیربومی

 کارشناسی 84 180 80 156

 کاردانی 0 6 0 0
 نامشخص

 کارشناسی 2 0 6 0

 

1399-1400بومی و غیربومی در سال تحصیلیبه تفکیک شاغل به تحصیل دانشجویان  وزیع فراوانیت -4-4نمودار   

 
 

 99-1400 تحصیلیدر سال وضعیت تاهل به تفکیک  شاغل به تحصیلدانشجویان  توزیع فراوانی -4-14جدول 

دومنیمسال  جنسیت                نیمسال اول   

 مرد زن مرد زن            مقطع تحصیلی

 کاردانی 15 0 6 0
 مجرد

 کارشناسی 172 318 117 312

 کاردانی 12 0 48 0
 متاهل

 کارشناسی 16 112 60 93

 کاردانی 44 6 2 6
 نامشخص

 کارشناسی 0 0 9 0

98-99وضعیت تاهل در سال تحصیلیبه تفکیک  شاغل به تحصیلدانشجویان  توزیع فراوانی -4-5مودار ن

  

زن مرد زن مرد

1399-1400نیمسال دوم  1399-1400نیمسال اول 

253

127

250

144158
109

180

113

0 6 0 2

بومی غیربومی نامشخص

زن مرد زن مرد

1399-1400نیمسال دوم  1399-1400نیمسال اول 

312

123

318

187

93 108 112
286 11 6

44

مجرد متاهل نامشخص
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1399-1400 تحصیلیدر سال به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی انتقالی فراوانی دانشجویان توزیع  -4-15ل جدو  

دوم نیمسال  لنیمسال او  جنسیت                  

 مرد زن مرد زن           مقطع تحصیلی

 کاردانی 0 0 1 1
 انتقالی از دانشگاه های دیگر

 کارشناسی 0 0 1 0

 کاردانی 0 0 0 0
 انتقالی به دانشگاه های دیگر

 کارشناسی 0 0 0 0

 

 99-1400 تحصیلیدر سال به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی مهمان فراوانی دانشجویان توزیع  -4-16جدول 

 جنسیت                 نیمسال اول دوم نیمسال 

 مرد زن مرد زن              مقطع تحصیلی                              

 کاردانی 0 0 0 0
 از دانشگاه های دیگر مهمان

 کارشناسی 0 1 0 5

 کاردانی 1 0 1 0
 دانشگاه های دیگر به مهمان

 کارشناسی 11 7 11 7

 

 دانشجویان استعداد درخشان توزیع فراوانی -4-17جدول 

 رشته تحصیلی

 سال تحصیلی

96-1395 97-1396 98-1397 99-1398 1400-99 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 8 11 11 7 11 7 11 5 11 3 پرستاری

 12 3 11 1 10 2 9 2 9 1 علوم آزمایشگاهی

 9 3 8 4 8 5 7 5 9 2 هوشبری

 14 0 14 0 14 0 13 0 10 0 بهداشت عمومی

 9 1 7 0 8 0 8 0 9 1 مهندسی بهداشت محیط 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بهداشت حرفه ای

 5 0 9 0 9 0 9 0 8 0 مامایی

 0 9 1 10 0 11 0 7 0 6 فوریت پزشکی

 58 27 61 22 60 25 57 19 56 13 جمع

 تحصیلی دانشجویان مشروط و محروم به تفکیک مقطع توزیع فراوانی -4-18جدول 

 سال تحصیلی
 کارشناسی کاردانی

 محروم مشروط محروم مشروط

96-1395 5 0 11 0 

97-1396 1 0 6 0 

98-1397 6 0 12 0 

99-1398 1 0 5 0 

1400-99 0 0 7 0 
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 شاخص های معاونت آموزشی -4-19جدول 

 عناوین شاخص
واحد 

 متعارف

 نیمسال دوم

1395 1396 1397 1398 1399 

 10/3 26/8 25/9 98/13 16 درصد نسبت دانشجویان دوره کاردانی به کل دانشجویان

 7/89 74/91 75/90 02/86 84 درصد اننسبت دانشجویان دوره کارشناسی به کل دانشجوی

 0 0 0 0 0 نفر های غیر روزانه تعداد کل دانشجویان دوره

 0 0 0 0 0 درصد نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان

 7/12 9/14 7/22 81/38 27/48 نفر نسبت دانشجویان به اعضاء هیئت علمی

 2 56/2 45/3 54/4 0 درصد به کل اعضاء هیئت علمی استادنسبت 

 40 76/30 14/24 72/22 27/27 درصد یار به کل اعضاء هیئت علمیاستادنسبت 

 58 66/66 41/72 73/72 80 درصد نسبت مربی به کل اعضاء هیئت علمی

 3/62 51 48/34 09/9 0 درصد به کل اعضای هیات علمیی هیات علمی تمام وقت جغرافیایی نسبت اعضا

 5 47/5 7/3 16/2 0 متر مربع سرانه فضای آموزشی

 4/19 39/19 8/4 07/1 0 مترمربع سرانه فضای خوابگاه دانشجویی

 2 02/2 77/2 91/2 0 مترمربع سرانه فضای اتاق خوابگاه

 7/1 7/1 3/1 3/1 0 مترمربع سرانه فضای اماکن ورزشی

 65 75 62 70 0 درصد درصد دانشجویانی که از خوابگاه استفاده میکنند

 38 38 0 30 0 درصد خودگردان و مشارکتی خوابگاههای پوشش درصد

 65 47/52 44/53 32/40 0 درصد صد پوشش مشاوره ای وسالمت روان دانشجویان به کل دانشجویاندر

 5 7 10 14 0 تعداد توزیع فراوانی جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

  1399سال های دانشکده علوم پزشکی سیرجان در لیست سلف سرویس -4-20جدول 

نام سلف 

 سرویس
 سال تاسیس زیربنا آدرس

 زیربنای غذاخوری
 ظرفیت پذیرش همزمان در سلف

 برادران خواهران

معاونت 

 آموزشی

 خیابان ابن سینا

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

  99-1400 تحصیلیدر سال  م پزشکی سیرجانعلو توزیع فراوانی دانشجویان استفاده کننده از غذا دانشکده -4-21جدول 

 نیمسال دوم  نیمسال اول  

 شام ناهار صبحانه شام ناهار صبحانه

 3560 0 3308 4858 0 3636 خوابگاه

 0 8636 0 0 12499 0 سلف
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 )میانگین تعداد ساعات مشاوره اعضای هیئت علمی با دانشجویان)در طول یک هفته -4-22جدول 

 سال استاد انشیارد استادیار مربی

6 4 0 0 1395 

10 5 0 0 1396 

10 10 0 0 1397 

10 10 0 0 1398 

10 10 0 0 1399 

 .نامه های تحصیلی است ای به جز مشاوره پایان منظور از مشاوره اعضای هیئت علمی، مشاوره *
 

 های متصل به اینترنت و در دسترس دانشجویان  رایانه توزیع فراوانی -4-23جدول 

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

1395 2 11 

1396 2 20 

1397 2 17 

1398 3 18 

1399 3 18 

 

 علوم پزشکی سیرجان دانشکده وضعیت طرح ها و مقاالت -4-24دول ج

 عنوان 1397 1398 1399

 صوبطرح های تحقیقاتی متعداد  4 11 36

 طرح های تحقیقاتی در دست اجراتعداد  1 32 50

 تعداد مقاالت استخراج شده از طرح های پژوهشی 3 2 8

 تعداد تفاهم نامه های پزوهشی بین المللی دانشکده 0 3 0 

 نسبت تعداد مقاالت ایندکس شده در مجالت داخلی به کل تعداد پژوهشگر تطبیق یافته 8/0 1 0/2

 بت تعداد مقاالت ایندکس شده در مجالت بین المللی به کل تعداد پژوهشگر تطبیق یافتهنس 3/0 5/0 0/64

 

 های داخلی و خارجی ت ارائه شده در همایشالمقا توزیع فراوانی -4-25جدول 

 خارجی
نوع                    داخلی

 همایش   
 زمان ارائه       

 ملی بین المللی
oral پوستر oral پوستر oral پوستر 

0 0 0 17 0 0 1395 

0 0 0 15 0 1 1396 

0 0 0 24 0 3 1397 

0 0 0 26 0 5 1398 

0 0 0 0 0 7 1399 
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  ت علمی پژوهشی داخلی و خارجیالت منتشر شده در مجالمقا توزیع فراوانی -4-26جدول 

 ت السایر مقا

 علمی پژوهشی

  3نوعایندکس شده 

(Scopus Chemical Abstract , 

gical Abstract , EmbaseBiolo) 

 2 نوع شده ایندکس

(Medline ,PubMed, 

Index medicus) 

 1 ایندکس شده نوع

)ISI(  
 زمان چاپ

0 3 1 1  1395 

0 3 3 7  1396 

1 4 4 3 1397 

2 2 4 22 1398 

2 4 0 34 1399 

 
 ی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی ها فعالیتتوزیع فراوانی  -4-27جدول 

 ای تحقیقاتی طرح ه

 مصوب

 ها ت در همایشالمقا ت معتبر علمیالچاپ شده در مج تالمقا کارگاه های برگزار شده

 سال

 داخلی خارجی داخلی خارجی کشوری دانشگاهی

0 14 0 0 0 0 11 1395 

0 17 0 1 1 0 16 1396 

0 5 0 0 0 0 0 1397 

0 6 0 0 0 1 2 1398 

6 4 0 2 0 1 6 1399 

 
  علوم پزشکی سیرجان دانشکدههای  کتابخانهشاخص  -4-28جدول 

تعداد رایانه  cdو   EBook تعداد موجود تینالتعداد نسخ کتب   تعداد نسخ کتب فارسی

های متصل به 

 1399 1398 1397 1396 1399 1398 1397 1396 1399 1398 1397 1396 شبکه اینترنت

1950 4651 5592 5718 134 139 395 459 72 532 0 0 3 
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 هکددانشاقماری  کتابخانه های اداریبخش عملکرد  -4-29جدول 

 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 فارسی

 نامهپایان قاالت فارسی، م -التین

 تینال فارسی  cdو

1395 466 105 1156 809 1082 44 0 

1396 670 235 1083 32 868 90 0 

1397 442 200 606 0 460 152 0 

1398 470 211 602 0 451 151 0 

1399 1059 42 190 0 126 64 0 

 
 بخش نشریات عملکرد  -4-30جدول 

 سال

 تعداد مراجعین

تعداد دریافت 
 نتیالمحموله 

تعداد ثبت 
تین النشریات 

 براساس شماره

تعداد عنوان 
ثبت نشریات 

 فارسی

تعداد عنوان 
ت ثبت و المج

توزیع مربوط به 
 واحدهای تابعه

تعداد ورود کاربرگه نشریات 
 تین به کامپیوترال -فارسی

اهی
ی

لم
 ع

ت
 

ان
وی

شج
دان

 

 شماره عنوان

1395 2 8 4 4 6 10 7 4 

1396 3 10 3 3 4 7 5 2 

1397 4 10 4 4 6 0 0 0 

1398 5 3 0 0 0 7 0 0 

1399 3 3 0 0 8 0 0 0 

 
 1399 بخش سفارشات در سال عملکرد-4-31جدول 

 cdو   EBook )جلد)تین الکتب خریداری و ثبت  ) جلد)کتب خریداری و ثبت شده فارسی  

 0 64 126 تعداد

 
 بسته های طرح تحول -4-32 جدول

 عنوان 1397 1398 1399

 تعداد کمیته های تشکیل شده و فعال 6 6 10

 تعداد آزمایشگاه های تجهیز شده و فعال 7 7 21

 تعداد نرم افزارها و سامانه های راه اندازی و بروزرسانی شده 3 3 14

 تعداد کارگاه های توانمندسازی اساتید، برگزار شده توسط مرکز 9 11 15

نده در هرکارگاه های توانمند سازی دانشکدهمتوسط اعضای هیات علمی شرکت کن 0 22 26  

کت سیرجان(تعداد کارگاه های توانمندسازی اساتید، برگزار شده توسط مراکز سایر دانشگاه ها )با مشار 8 0 9  

 تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در کارگاه های توانمند سازی سایر دانشگاه ها 15 5 7
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 1399در سال اساتید جهت  برگزار شدهکوتاه مدت  های آموزشی دوره توزیع فراوانی -4-33جدول 

 جمع )ساعت(  تعداد دوره آموزشی نام دوره آموزشی ردیف

 3 1 اخالق در آموزش مجازی 1

 2 1 تازه های اخالق در پژوهش 2

 2 1 جستجوی پیشرفته 3

 3 1 انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله 4

 2 1 زشکی ایران )نوپا(نظام نوین اطالعات پژوهش پ 5

 4 1 آموزش نرم افزار اکسل پیشرفته 6

 2 1 پروپوزال نویسی 7

 3 1 آشنایی با نحوه طراحی آزمون های چندگزینه ای 8

 2 1 آموزش نرم افزار رفرنس نویسی اندنوت 9

 3 1 اخالق در آموزش با تاکید بر تم طولی 10

 2 1 هیئت علمی )طبیب(آموزش کار با سامانه ثبت عملکرد اعضای  11

 2 1 جو اخالقی و رفتار مدنی 12

 2 1 ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت در دانشگاه 13

 2 1 اخالق در پژوهش های علوم پزشکی 14

 2 1 آشنایی با مالکیت فکری 15

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

 

 1399شده دانشجویی در سال  های برگزار کارگاهتوزیع فراوانی  -4-34ول جد

 تاریخ برگزاری
تعداد 

روزهای 
 کارگاه

تعداد شرکت 
 کننده

 ردیف عنوان کارگاه آموزشی تعداد

23/6/99  
 

روزه 2   نفر 23   1 آشنایی با پروپزال نویسی 1 

14/7/99  
 

روزه 2 نفر 21   2 آشنایی با مقاله نویسی 1 

18/08/99  
 3 مجموعه کارگاه های روش تحقیق و پروپوزال نویسی  1 56 4 

 4 سری کارگاه های کار با دستگاه ونتیالتور  1 27 3 99/10/5

28/12/99  5 یادگیری ماشین در حوزه پزشکی 1 24 1 

23/12/99 روزه 1  نفر 41   6 جستجوی مقدماتی 1 

27/12/99 روزه 1  نفر 41   7  جستجوی پیشرفته 1 
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 1399 در سال شهرستان سیرجان خصوصیلیست داروخانه های  -5-1جدول

 ردیف
 آدرس شیفت کاری مسئول فنی نام داروخانه

 خیابان ابن سینا شبانه روزی خانم دکتر متقی دکتر متقی 1

 بلوار دکترصادقی روزی شبانه رضیه جوادحسینیم-داروساز میترا رضایی میترارضایی 2

 غرضی بیمارستان ی روبرو شبانه روزی  دکتر اسدی راد دی اس سیامک دکتر 3

 بلوار هجرت شبانه روزی  داروساز  محبوبه عباسلو عباسلومحبوبه  4

 چهار راه فرهنگ شبانه روزی دکتر میررحیمی فرهنگ 5

 خیابان شیخ مفید شبانه روزی زالپور دکتر خانم دکتر زالپور 6

 خیابان شریعتی دوشیفت دکتر رضا اطمنیان دکتر اطمنیان 7

محمدی دکتر امین محمدیامین دکتر  8 تختی نبش چهار راه دوشیفت   

 پاریز دوشیفت آقای دکتر فاتحی دکتر فاتحی 9

 چهار راه سپاه دوشیفت داروساز خانم عطاءاللهی دکتر بهاالدینی 10

 مکی آباد دوشیفت دکتر معماریان دکتر معماریان 11

مهدیزحمتکش دکتر دکتر زحمتکش 12 الملک خیابان خواجه نظام دوشیفت   

 دکتر ادیب پور کوچه دوشیفت خانم دکتر فتاحی دکتر فتاحی 13

 خیابان امام دوشیفت دکتر امیرحسین نصرت آبادی جواد حسینیدکتر  14

 نجف شهر دوشیفت دکتر سجاد علیپور دکتر علی پور 15

 خیابان امام دوشیفت مه زارعیداروساز سعید بهاءالدینی، دکتر معصو رازی 16

 خیابان انقالب دوشیفت دکتر حیدر برفه ای دکتر برفه ای 17

 خیابان شریعتی دو شیفت دکتر مفیدی دکتر مفیدی 18

 نجف شهر دو شیفت نژادزیدآبادیدکتر  نژاددکتر زیدآبادی 19

 هماشهر دو شیفت زادهدکتر یوسفی زادهدکتر یوسفی 20

 خیابان قدس دوشیفت خانم دکتر مرشدی دکتر مرشدی 21

 سمنگان دوشیفت دکتر ارجمند پاستور 22

 محمدی میدان گل دوشیفت الدینیتاج دکتر ارجمند دکتر ارجمند 23

اطالعی دکتر فرزانه دکتر اطالعی 24 کهکشان چهارراه هتل دوشیفت   

پناهدکتر ماریا یزدان پناهدکتر یزدان 25 پور دکتر ادیب کوچه دوشیفت   

 خیابان ابن سینا دوشیفت دکتر کشفی پور دکتر کشفی پور 26

 خیابان وحید دوشیفت خانم دکتر عایلی دکتر عایلی 27

 درمانگاه رازی دو شیفت داروساز سیمین اسماعیلی داروخانه فارابی 28

 درمانگاه رویان دو شیفت دکتر پور شهسواری دکتر پور شهسواری 29

 زیدآباد دوشیفت ر خواجوییدکت دکتر خواجویی 30

 بلوار دکترصادقی دوشیفت داروساز سیما خدادادی پور سیما خدادادی پور 31

 خیابان امام دوشیفت داروساز پیمانه خدادادی پور پیمانه خدادادی پور 32

درمانگاه آراد پرسی گازجنب دوشیفت دکتر ترابیان دکتر ترابیان 33  

میمندیدکتر شمسی  دکترشمسی میمندی 34  خیابان ابن سینا دوشیفت 

شریعتیخیابان  دوشیفت صنم سهیلی ماری کوری 35  

 آباده یک شیفت دکترالهه مقدسی دکتر مقدسی 36

 خیابان شریعتی یک شیفت خانم دکتر نیازی دکتر نیازی 37

 خیابان قدس یک شیفت دکتر محمودی دکتر محمودی 38
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 1399 در سال شهرستان سیرجانو دولتی ی لیست داروخانه های بیمارستان -5-2جدول

 تلفن  آدرس بیمارستان نام مسئول فنی داروخانه داروخانهنام 

 03442340301 بلوار هجرت دکتر ملیحه علی آبادی، دکتر رضا شمسی میمندی امام رضا)ع(

 غرضیدکتر 
 الدینی، تاج ارجمند ابراهیم دکتر محمودی، مجید دکتر

 زیدآبادی مهدیه دکتر مقدسی، الهه دکتر
 03441422200 بلوار مالک اشتر، خیابان شفا

 03442201063 بلوار امام رضا )ع( اصل رحیمی مسعود دکتر والیت

 03442204021 تختی خیابان کتر عابدی پورد -دکتر امیری مقدم هالل احمر

 

 و شیفت کاری تفکیک نوع وابستگی  به ی شهرستان سیرجانها داروخانه توزیع فراوانی -5-3جدول 

تحت 
 پوشش

 شبانه روزی دو شیفت یک شیفت کل شیفت کاری
1396 1397 1398 1399 1396 1397 1398 1399 1396 1397 1398 1399 1396 1397 1398 1399 

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

سازمان 

تامین 

 اجتماعی
0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

یر نهاد سا

ها و ارگان 

 ها
0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 

 38 34 35 30 6 3 8 3 29 29 27 25 3 2 0 2 خصوصی

 42 37 38 33 6 4 9 3 33 31 27 28 3 2 2 2 جمع کل

توزیع فراوانی داروخانه های شهرستان سیرجان -5-1-1نمودار 

 

 1399جان به تفکیک شیفت کاری در سالتوزیع نسبی داروخانه های شهرستان سیر -5-1-2نمودار 

 

33 38 37
42

1396 1397 1398 1399

شبانه روزی
14%

دو شیفت
79%

یک شیفت
7%



 مدیریت غذا و دارو: پنجمصل ف                                                                                        1399سال –سالنامه آماری دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 

 

74 

 ی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ها داروخانهامور  عملکرد -5-4جدول 

 1399 1398 1397 1396شش ماه دوم سال  فعالیت

 2 0 2 2 تعداد موارد تایید موضوع تاسیس داروخانه

 8 10 10 15 مسئول فنی داروخانه ها صالحیتتعداد موارد تایید 

 1 0 3 1 ارد موافقت با جابجایی محل داروخانهتعداد مو

 
 1399توزیع فراوانی کارخانه های تولیدی شهرستان سیرجان در سال  –5-5جدول 

 عنوان دانشگاه علوم پزشکی سازمان تامین اجتماعی سایر نهاد ها و ارگان ها خصوصی سایر

 کارخانه تولیدی  آشامیدنی 0 0 0 1 0

 ی  لبنیکارخانه تولید 0 0 0 1 0

 کارخانه تولیدی آرایشی بهداشتی 0 0 0 3 0

 
 ان شهرستان سیرجآشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  مواد غذایی، یواحدهای تولیدتوزیع فراوانی  -5-6جدول 

 خوراکی و آشامیدنی بسته بندی آرایشی و بهداشتی

1399 1398 1397 1396 1395 1399 1398 1397 1396 1395 1399 1398 1397 1396 1395 

3 2 2 6 5 1 1 1 2 2 20 26 29 37 30 

 

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

 نوع 1395 1396 1397 1398 1399

برداری شده م نمونهالتعداد اق 180 186 153 103 598  

(غیرقابل عرضه)عدم انطباق با پروانه ساخت  26 6 0 0 0 تیجه ن 

(شیمیایی عدم انطباق با ویژگیهای میکروبی و)عدم انطباق با برگ آنالیز  0 0 6 8 15 آزمون   

 

 با واحدهای متخلف  توزیع فراوانی اقدامات انجام گرفته -5-8جدول 

 اقدام 1395 1396 1397 1398 1399

 توقیف کاال 3 1 0 1 1

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

 معرفی به مراجع قضایی 2 1 0 0 0

 مورد 2 0 0 1 0
المعدوم شدن کا  

 نتیجه معرفی به مراجع قضایی

 کیلو 36123 0 0 1490 0

 تغییر نوع مصرف 0 0 0 0 0

 تعطیل کردن 0 0 0 0 0

 ابطال یا تعلیق 0 0 0 0 0
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دانشکده علوم پزشکی سیرجان های نظارتی فعالیتتوزیع فراوانی  -5-9جدول   

 فعالیت

شش ماه 

دوم سال 

1396 

1397 1398 1399 

 168 160 138 120 های بخش خصوصی بازدید از داروخانه

 13 14 12 9 دولتیهای بخش  بازدید از داروخانه

 4 2 0 0 ه های بخش خصوصی در مورد عدم رعایت قوانینصدور اخطار کتبی به داروخان

 1 2 3 3 ان هاستان با سازمان های بازرسی و نظارت و سایر ارگشهرهای  بازرسی مشترک از داروخانه

 1 2 3 3 یجع قانونه مرابموارد تفکیک و تنظیم صورتجلسه از داروهای مکشوفه و برآورد ارزش ریالی و تحویل  

 3 3 4 3 آوری دارو از مراکز عرضه غیرمجاز عتعداد دفعات جم

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

 

ت غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی المصرف کنندگان محصواز  یشکایات دریافتتوزیع فراوانی  -5-10 جدول  

 تعداد
 نوع شکایت

1399 1398 1397 1396 1395 

 شکایات ثبت شده تلفنی 2 14 0 0 0

 شکایات ثبت شده کتبی 3 23 23 2 5

 جمع 5 37 23 2 5

 

درخصوص دانشکده علوم پزشکی سیرجان 20کمیسیون ماده عملکرد  -5-11جدول   

 1399 1398 1397 1396 عنوان

 8 4 3 5 احکام صدور پروانه تاسیس، مسئول فنی و تعیین محل

 1 5 8 0 ات داروخانه احکام ویژه تخلف

 12 10 9 8 تعداد جلسات 

 19 21 25 13 مصوبات 

20عملکرد کمیسیون ماده  -5-2نمودار 
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1399 1398 1397 1396
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 1399 غذا و دارو در سال دیریتمشاخص های  -5-12 جدول

 شاخص واحد
واحد 

 متعارف
 میزان شاخص

مدیریت نظارت بر امور دارو و 

 مواد مخدر

 5 دادتع میانگین اقالم دارویی در نسخ

 10 تعداد میانگین کمبودهای دارویی ماهیانه

 10 درصد هکد( به هر پزشک در دانشADR) هنسبت تعداد گزارش عوارض ناخواسته ثبت شد

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

ستان، مارکوپه بینسبت نسخ بیمارستانی حاوی دارو و ملزومات پزشکی خارج از فارما

 به کل نسخ بیمارستانی
 1,5 درصد

 18 تعداد مجموع شکایات مردمی رسیدگی شده

 0 تعداد داروخانه های بیمارستان واگذار شده به بخش خصوصی

 60 درصد کمبودهای دارویی که مرتفع گردیده است

 70 درصد تامین و توزیع داروهای بیماران خاص

 70 درصد یقینسخ حاوی داروهای تزر

 74 درصد نسخ حاوی داروهای آنتی بیوتیک

 10 تعداد از سوی مدیریت دارو ADRگزارشات ارسالی به مرکز 

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، 

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 

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

 24 تعداد نظارت دانشکده کل واحد های تولیدی تحت

 1 تعداد واحدهای دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی

 0 تعداد واحدهای غیر مجاز شناسایی شده

 برخورد با واحدهای متخلف 

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

ده اند به ( ارزیابی شPRPنیاز بهداشتی ) نسبت تعداد واحدهایی که برنامه های پیش

 کل واحدهای تولیدی تحت نظر دانشگاه
 100 درصد

با  داشتیآشامیدنی، آرایشی و به نسبت تعداد واحدهای تولید کننده مواد خوراکی،

 به تعداد کل واحدهای تولیدی تحت نظر دانشگاه PRP درجه عالی
 40 درصد

ا بداشتی آشامیدنی، آرایشی و به مواد خوراکی،نسبت تعداد واحدهای تولید کننده 

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

ای محصوالت مشمول در کارخانه ه استفاده از نشانگر رنگی تغذیه ای بر روی

 پوشش تولیدی تحت
 100 درصد



 

 

 


