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 تعاریف و مفاهیم

 

 مدیریت روابط عمومی
الملل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر، یکی از واحدهای مدیریت روابط عمومی و بین

کیفیت و کمیت رابطه سازمان با دیگران و نیز افکار عمومی جامعه، با در تابعه حوزه ریاست بوده است. در این مدیریت، 
نظرگرفتن یک اصل اساسی که دانشگاه و افراد آن برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و 

. در این راستا، روابط عمومی ای برخوردار بوده استتوسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم هستند، از جایگاه و اهمیت ویژه
ها و تکریم مخاطبین دانشگاه، الملل دانشگاه، ضمن رعایت منشور اخالقی خویش که در آن اعتقاد به کرامت انسانو بین

سازی و اجرای برنامهاعتقاد به حق مردم جهت کسب اطالع از وضعیت و اقدامات دانشگاه، سهیم کردن افراد در تصمیم
ای با تاکید بر موازین شرع مقدس اسالم در برخورد با انشگاهی و رعایت اصول اخالق حرفهد های درون و برون

بخش  ،دفتر مدیریت روابط عمومی های بخش مخاطبین، خود را ملزم به تحقق اهداف سازمانی خویش نموده است.
بخش ، ها و امور عمومیها و همایشبخش نمایشگاه، بخش پشتیبانی ،بخش ارتباطات مردمی ،هااخبار و ارتباط با رسانه

بخش سمعی و بصری ، بخش آموزش، هاتابعه و امور استان بخش هماهنگی مراکز، مطالعات و سنجش افکار عمومی
 باشد.می بخش آرشیو اسناد و مدارک، ()فیلم و عکس

 

 ،ها و شکایاتدرخواست، 111ای است که از طریق شماره تلفن سامانه: )سامد( سامانه الكترونيكی مردم و دولت

ارساال  این اطالعات توسط اپراتورها در سیستم درج و به ادارات مربوطه توسط سامانه مذکور گردد.پیشنهادات اعالم می
 .گرددمی در رسیدگی به امورات مذکور مراجعه حضوری به ادارات و تسریع باعث کاهش که میشود

 

ها و ارائه پاسخ شفاف درقبال دستگاه نتایج و پیامدهای حاصل از عملکردپذیرش مسئولیت  عبارت است از: پاسخگویی

 .وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان

 

های اجرایای درخواست احقاق حق شهروندان ازنقض یا نقص قوانین و مقررات، عدم اجرای ضوابط در دستگاه: شكایت

  .استانداردهای ارائه خدمات عمومیو میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با 

 
محوریت سالمت در توسعه پایدار، به معنای پاسخگویی به نیازهای کنونی افاراد : یاجتماع یهامشارکت يرخانهدب

جامعه بدون تضعیف توانایی نسل های آینده در تامین نیازهای خود، پارادیم مسلط دنیای امروز است. شواهد معتبر علمی 
کنند بر وضعیت سالمت تاثیرات چشامیا می آیند، رشد، زندگی و کار میشرایطی که مردم در آن به دن اند،مشخص کرده

 گیری دارند.

 

هاای مختلاف، اجتمااعی، سازمان مردم نهااد در زمیناه 160استان بوشهر تقریبا : های مردم نهاد سالمتسازمان

باشند از ها مشغول به فعالیت میمادر و کودک و بیماریفرهنگی هنری، محیط زیست، بهداشت محیط، سالمت خانواده، 
ساازمان مارتبط باا ساالمت  35هاا تعاداد ها و شرح فعالیت ساازماناز  اساسنامه های بعمل آمدهاین تعداد و با برررسی

 باشد.می
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ر تعاداد موسسات خیریه نیز در سطح استان فعالیت های چشمگیری دارند. در حال حاضا: خيرین و موسسات خيریه

موسسه خیریه در استان در زمینه های مختلف از جمله، ساخت و تجهیز بیمارستان ها مراکز خادمات جاامع ساالمت،  7
خانه های بهداشت، ارزش های جاده ای و شهری، کمک به نیازمندان و ارتقا آگااهی اقشاار مختلاف در راستاسای ارتقاا 

 .سالمت مشغول خدمت رسانی وانجام وظیفه می باشند

 

آنچه سبب شکل گیری رویکرد مولفه هاای اجتمااعی : (SDH)اداره کل مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

موثر بر سالمت شد توجه به نابرابری در سالمت بود. این که چرا در بین کشورها و حتی در داخل یک کشاور و حتای در 
به سالمت مطلوب وجود دارد. به عبارتی در رویکارد  داخل یک شهر تفاوت های آشکار و قابل اجتنابی در زمینه دستیابی

مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت، منشا نابرابری های مشاهده شده و بی عدالتی در سالمت ناشای از شارایطی اسات 
 که افراد در اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیط زیست و...، که به اختصار مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت نامیده می

 شوند.
 

دولت محتارم نیاز در راساتای تاامین، حفار و ارتقاای عادلناه : دبيرخانه شورای عالی سالمت و امنيت غذایی

ماورد تاکیاد انسان سالم و سالمت همه جانبه ) سالمت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم از طریق نهادینه سازی رویکرد
یریت بهیناه مخااطرات و تعیاین کنناده هاای اقتصاادی سیاست های کلی ساالمت( و ماد 2مقام معظم رهبری در بند 

اجتماعی سالمت در کشور، شورای عالی سالمت و امنیت غذایی را به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری 
 در موضوعات سالمت در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور به صورت آزمایشی تشکیل داد. 

 

با هدف ارزیابی وضعیت و تعیین الویت های محدوده تحت : های اجتماعی و اعتياداز آسيب يشگيریدبيرخانه پ

ای در راستای ارتقاء ساالمت روانای و گذاری منطقههای اجتماعی شایع در منطقه و سیاستپوشش دانشگاه ازنظر آسیب
های کار ملای کنتارل و کااهش آسایبقسایمهای اجتماعی با تأکید بار طارح تاجتماعی ، در راستای پیشگیری از آسیب

 اجتماعی فعالیت می کند. 

 

 که باشدمی سالمت الکترونیکی پرونده سامانه مخفف سپاس :(سالمت )سپاس الكترونيكی پرونده سامانه

 مرتبط اطالعات کلیه از ایمجموعه سالمت الکترونیکی پرونده است. کشور توسعه پنجم برنامه قانون 35 ماده موضوع

 لقاح به مربوط اطالعات مانند آن، ماقبل و جنینی دوران اطالعات شامل: تولد  پیش از از شهروندان، سالمت با

 با و مداوم صورت به که و...( است دفن محل اتوپسی، از آمده دست اطالعات به مرگ )مانند: از پس تا آزمایشگاهی(

 بخشی یا تمام خاص، زمان یا مکان با ارتباط بدون نیاز،صورت  در و شودمی ذخیره الکترونیکی شکل به زمان گذشت

 باشدمی« ایران سالمت الکترونیکی سامانه پرونده»مخفف  سپاس گیرد.می قرار افراد مجاز دسترس در سرعت به آن، از

 مجموعه شامل طرح، این واقع در شود.می شناخته سپاس طرح عنوان تحت سامانه، این توسعه و ایجاد طرح و

 برای اطالعاتی یکپارچه نظام یک ایجاد به منجر نهایت در و گرفته صورت مختلف محورهای در که است هاییفعالیت

سالمت،  حوزه در الکترونیکی نوین خدمات ارائه برای و شد خواهد شهروندان سالمت اطالعات تبادل و بازیابی ثبت،
 .کرد خواهد فراهم مناسبی بستر
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 مختلف خدمات الکترونیکی پیام داده تبادل :سالمت الكترونيكی پرونده اطالعات تبادل هایسرویس

 تبادل هایسرویس عنوان تحت که باشدمی سالمت حوزه در 13606ایزو  المللی بین بر استاندارد مبتنی سالمت

 پیام داده سالمت، خدمات اطالعات تبادل پیام داده سرویس ها،سرویس این جمله گردد، ازمی معرفی سپاس اطالعات

 اطالعات تبادل پیام داده شناسی، آسیب گزارش اطالعات تبادل پیام بالینی، داده هایآزمایش نتایج اطالعات تبادل

 اطالعات تبادل پیام داده بیمارستانی، هایتخت مدیریت پیام دارو، داده تجویزگر اطالعات تبادل پیام داده دارویی، نسخ

 الکترونیکی پرونده موضوع هایسرویس کلی طور به میر و و مرگ ثبت نظام اطالعات تبادل پیام داده و برخط پذیرش

 .باشدمی سالمت
 

وری قانون برنامه ششم توسعه به منظور افزایش بهره 67در راستای اجرای ماده : شبكه ملی سالمت )شمس(

مات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر های ارتباطی و به منظور تامین شبکه ارتباطی مستقل و ارائه خدزیرساخت
های نوین کلیه مراکز بهداشتی، گردد. این شبکه بر بستر مخابرات با استفاده از فناوریشبکه ملی اطالعات اجرا می

نماید. این شبکه با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و درمانی و آموزش پزشکی را به یکدیگر متصل می
 نماید.برات ایران ارائه خدمت میشرکت مخا

 

 و آموزشی علمی، مراکز و هادانشگاه هایسایتوب بندیرتبه برای است شاخصی وبومتریک بندیرتبه: وبومتریک

 .است شده تهیه اسپانیا تحقیقات ملی انجمن از واحدی (CINDOCمتریک ) سایبر آزمایشگاه توسط که دنیا تحقیقاتی

 

 گردش مدیریت برای افزارینرم یکپارچه و جامع سیستم یک اداری اتوماسیون سیستم: اداریسيستم اتوماسيون 

 جستجو، بازیابی، ورود، برای دقیق و سریع قوی، افزارینرم ابزار یک. است سازمانی و اداری مکاتبات و اطالعات
 سازان مدیران و کارکنان تمام بین در اداری - سازمانی اطالعات مجموعه گردش و گیریگزارش ویرایش، مشاهده،
 هاینامه وارده، هاینامه مکاتبات، انواع شامل تواندمی اداری - سازمانی اطالعات گردش .است آن ساختار با متناسب
 کلی طور به و نمابرها یا و فنی گزارشات مستندات، ها،پیغام ها،یادداشت ها،گزارش دستورات، انواع یا و داخلی و صادره

 باشد. الکترونیکی غیر و الکترونیکی اطالعات تمام
 

نرم افزاری ست  به منظور دسترسای باه اخباار و اطالعاات ساالمت اساتان : اپليكيشن اطالعات سالمت استان

افازار باشاد. نرمقابل نصب و اجارا می .های هوشمندی که سیستم عامل اندروید دارندافزار بر روی گوشیبوشهر. این نرم
ها، معرفای طارح های مختلفی از جمله اخبار و اطالعیهرسانی و سالمت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شامل بخشاطالع

دار، مراکاز تحول نظام سالمت، معرفی و خدمات الکترونیک دانشگاه، اطالعات ساالمت اساتان شاامل: پزشاکان مطاب
افازار مربوطاه بارای عماوم باشاد. نرمها، مراکاز پرتونگااری و توانبخشای میها، آزمایشاگاهوخاناهبهداشتی درمانی، دار

 .باشدشهروندان، کارکنان، دانشجویان و اساتید قابل استفاده می

 

ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر باه پیوساتن باه مناابع داشبورد معموالً از مجموعه: داشبورد مدیریتی

های اطالعاتی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچاه در یاک باشد، یعنی اطالعات را از بانکمی متنوع
 دهد.صفحه، نمایش می
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صفت تعریف شده موضوع مورد آمارگیری است که بتواند در قالب جداول آماری معینی جاای بگیارد مانناد : قلم آماری

 و غیره. مرگ مادر باردارتعداد بیماران فوتی بر اثر عفونت بیمارستانی ، تعداد داروخانه ، تعداد 

 

بار اطالعاتی باشد. مانند حداقل واحد اطالعاتی اعم از یک ویژگی یا موضوع مشخص که دارای : قلم اطالعاتی

 و غیره.مشخصات بیماران فوتی بر اثر عفونت بیمارستانی ، مشخصات داروخانه ، پرسشنامه مرگ مادر باردار 
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 الملل بین  و عمومی روابط مدیریت. عملکرد 1-1جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1396 1395 عنوان شاخص ردیف

دانشگاه یتاخبار قرار گرفته در سا 1  1283 2000 

وزارت بهداشت یتاخبارمنعکس شده در وب سا 2  1283 2000 

وزارت بهداشت یتاخبارمنعکس شده در صفحه اول سا 3  100 180 

یکنفرانس خبر یبرگزار 4  2 1 

 6 12 ها رسانه با دانشگاه مسئوالن اختصاصی مصاحبه برگزاری 5

 1 0 نمایشگاه برگزاری 6

امسئوالن دانشگاه با رسانه ه یمصاحبه اختصاص یبرگزار 7  80 60 

یشگاهنما یبرگزار 8  1283 2000 

موارد مطرح شده در اخبار و گزارشات رسانه ها ییپاسخگو 9  0 450 

رسانه ها یژهو ارسال خبر و یهته 10  100 110 

انه ها...(رس یرنویس) ز ی، درمان یبهداشت یها یامپ ینو تدو یهته 11  180 250 

و انتشار پوستر یطراح 12  40 60 

یکیگاهنامه الکترون 13  8 19 

یپکل 14  19 19 

 3 1 مستند 15

ینفوگرافیکا 16  0 6 

یکموشن گراف 17  1 5 
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  . عملکرد اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات2-1جدول 

 

 
 
 

  یاجتماع یمشارکت ها یرخانهعملکرد دب. 3-1جدول 

 

 باشد.یال میون ریلیارقام به م -
 
 
 
 
 
 

شاخصعنوان  ردیف  1395 1396 

 28 16 بیمارستانهای تابعه دانشگاهبازدید و بازرسی از  1

 177 108 بازدید و بازرسی از مراکز بهداشتی درمانی استان  2

 6 2 بازرسی از واحدها بصورت دوره ای )فصلی( 3

 180 204 بررسی و پاسخگویی به شکایات رسیده به اداره بازرسی 4

 19 20 بررسی و پاسخگویی به شکایات سامد)استانداری( 5

 17 33 در مناقصه و مزایده های دانشگاهشرکت  6

 رتبه برتر ح خوبطس رتبه ارزیابی استانی از دانشگاه 7

 1396 1395 عنوان شاخص ردیف

 4749 3600 اهدای زمین)متر مربع( 1

 000/23 000/12 ساخت مراکز آموزشی درمانی  2

3 
های  پایگاه ،ت احداث  مراکز خدمات جامع سالمتجهکمک مالی 

 بهداشتی و خانه های بهداشت 
000/30 000/129 

 450/3 700/1 کمک جهت خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی  4

 000/5 500/3 کمک مالی جهت بیماران نیازمند توسط انجمن ها و موسسات خیریه  5

 000/3 0 پایگاه اورژانسهت احداث و بازسازی جکمک مالی  6
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 های اجتماعی کمیته های تخصصی کارگروه پیشگیری از آسیب .4-1جدول 

 1396در سال  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 یتهکم یسرئ یتخصص یتهعنوان کم یفرد
نقش دانشگاه علوم 

 یپزشک

 سالمت روان کمیته 1
و  یاجتماع یگروه سالمت روان مدیر

 یاداعت
 یدستگاه اصل

2 
 یاجتماع یها یباز آس یشگیریپ کمیته

 ییدانشجو یها یطمح
 یاصل دستگاه یفرهنگ- ییمعاونت دانشجو

 دستگاه همکار ها یماریمبارزه با ب مدیرگروه یدزا یبکاهش آس یشگیریپ کمیته 3

 یاداعت یبکاهش آس یشگیریپ کمیته 4
و  یاجتماع یگروه سالمت روان مدیر

 یاداعت
 دستگاه همکار

 طالق یبکاهش آس یشگیریپ کمیته 5
 یت،خانوادهسالمت جمع مدیرگروه

 ومدارس
 دستگاه همکار

6 
مناطق  یبکاهش آس یشگیریپ کمیته

 ینینش یهحاش
 دستگاه همکار یمعاونت بهداشت یفن معاون



 

              
 18 

 فعال در حوزه آسیب های اجتماعی. توزیع موسسات 5-1جدول 

 1396در سال استان بوشهر 

 

 
 
 
 
 

محدوده 

 یتفعال

نام سازمان/موسسه 

 /انجمن/کانون

 فرهنگی– یاجتماع -یآموزش یتفعال ینهاهداف و زم

-خانواده

 ازدواج
یاداعت طالق  

 زنان یبهایآس

 و کودکان

  یبهایآس

 جوانان 

 یارتقاء مهارتها

یاجتماع  

 یتوانمندساز

یفرد  

 
یاستان  

 

 * *  *    موسسه سرو سبز ساحل

  *     * سبز بوشهر یوندموسسه پ

 یجمهرورزان کودک خل موسسه
 فارس

   * * * * 

 * *      توسعه جامعه یارانهم موسسه

سبز  ینمهان نگ موسسه
 یرانیانا

     * * 

از زنان و  یتحما موسسه
 خانواده

     * * 

 * * * *   * از خانواده یتحما کانون

 * *      انجمن توسعه آموزش خالق

از کودکان بانو  یتانجمن حما
 آمنه

   *   * 

 یاجتماع یفرهنگ جمعیت
 یندفرآ

     * * 

 بوشهر

 

انسان کنگره  یایاح نمایندگی
 شصت

  *    * 

 * * * * *  * موسسه مهر خانواده

 یموس بن یعل یریهخ موسسه
 (ع)الرضا 

  *   * * 

بانوان  یهنر یفرهنگ کانون
 یشهرعال

     * * 

بانوان  یاجتماع یکانون فرهنگ
 * *      بوشهر

 * * * *  * * موسسه بانوان جنوب

ادامه در صفحه بعد
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 توزیع موسسات فعال در حوزه آسیب های اجتماعی .5-1جدول ادامه 

 1396در سال استان بوشهر 

 

 

 

 

 

 

 

محدوده 

 یتفعال

سازمان/موسسه نام 

 /انجمن/کانون

 فرهنگی– یاجتماع -یآموزش یتفعال ینهاهداف و زم

-خانواده

 ازدواج
یاداعت طالق  

 زنان یبهایآس

 و کودکان

 ییبهاآس

جوانان    

 یارتقاء مهارتها

یاجتماع  

 یتوانمندساز

یفرد  

 تنگستان

 یدارموسسه توسعه پا
 بنه گز یاجتماع

  *   * * 

کانون توسعه 
 تنگستان

     * * 

 یدشت

 

 یرموسسه مس
 آرامش

* *  *  * * 

 یفرهنگ کانون
 زنان یاجتماع

   *  * * 

 یفرهنگ کانون
شهر نارون  یاجتماع

 سبز
*     * * 

 یرد

 

 یفرهنگ کانون
 بانوان یاجتماع

     * * 

 ییدانشجو کانون
 یختگانفره

    * * * 

موسسه خانه جوان 
 بردستان

     * * 

 یفرهنگ موسسه
 یانصارالمهد

     * * 

 یلمد
کانون توسعه شهر 

 یلمد
     * * 

 یهعسلو
 یناننقش آفر انجمن
 جوان

     * * 

 * *  *   * انجمن کوثر بانوان

ادامه در صفحه بعد
     

از صفحه قبل ادامه
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 توزیع موسسات فعال در حوزه آسیب های اجتماعی .5-1جدول ادامه 

 1396در سال استان بوشهر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

محدوده 

 یتفعال

نام سازمان/موسسه 

 /انجمن/کانون

 فرهنگی– یاجتماع -یآموزش یتفعال ینهاهداف و زم

-خانواده

 ازدواج
یاداعت طالق  

 زنان یبهایآس

 و کودکان

 ییبهاآس

جوانان    

 یارتقاء مهارتها

یاجتماع  

 یتوانمندساز

یفرد  

 کنگان

 

 یناننقش آفر انجمن
 جوان

* *    * * 

موسسه توان 
 پارس ینانآفر

 
  

*  * * 

اسوه  یفرهنگ کانون
 سازان بنک

* 
  

*  * * 

 یایبانوان پو کانون
 یرافس

* 
  

*  * * 

 * *     * کانون بانوان کنگان

 یشمهراند موسسه
 جوانان امروز کنگان

 
  

 * * * 

 
 گناوه

 

 * * *     یثکانون جوانان حد

 * *      ینام یرهدا انجمن

 * *      موعود یاران کانون

 
از صفحه قبل ادامه
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  گذار، اندیشگاه سالمت، خانه مشارکت مردمی()پیام تعداد اعضای پاخ .6-1جدول 

 1396در سالبه تفکیک شهرستان  
 

 

   گذار، اندیشگاه سالمت، خانه مشارکت مردمی()پیام تعداد جلسات پاخ.7-1جدول 

  1396 شهرستان  در سالبه تفکیک 

 

 

 عنوان شاخص           

 شهرستان
تسالم اندیشگاه گزار سالمت یامپ مشارکت مردمیخانه    

 91 18 57 بوشهر

 12 8 10 تنگستان

 30 10 12 جم

 70 30 43 دشتستان

 33 15 18 دشتی

 19 8 15 دیر

 25 15 13 دیلم

 18 10 10 عسلویه

 37 13 10 کنگان

 56 22 35 گناوه

 عنوان شاخص           

 شهرستان
تاندیشگاه سالم گزار سالمت یامپ  خانه مشارکت مردمی 

 5 3 5 بوشهر

 3 2 3 تنگستان

 13 10 10 جم

 11 10 10 دشتستان

 3 3 4 دشتی

 3 1 1 دیر

 5 10 10 دیلم

 4 4 5 عسلویه

 3 1 1 کنگان

 35 30 20 گناوه
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 1396 تعداد اعضای خانه مشارکت شهرستان های  استان بوشهر در سال. 8-1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1396علوم پزشکی بوشهر در سال  دانشگاه یو  دعاو یعملکرد امور حقوق. 9-1جدول 

 

 دانشگاه
پرونده های 

 مطروحه 

پرونده های در 

 حال رسیدگی

آراء صادره 

 له دانشگاه

آراء صادره 

 علیه دانشگاه

اجرای 

 احکام

     2 5 7 مراکز

   1 1 7 9 بیمارستانها

 4 10   72 86 امور اداری

       5 5 اورژانس

 4 11 3 89 107 کل

 

 

  

 خانه مشارکت           

 شهرستان
 صنوف  سمن 

 48 43 بوشهر

 7 5 تنگستان

 10 20 جم

 40 30 دشتستان

 18 15 دشتی

 8 11 دیر

 15 10 دیلم

 5 13 عسلویه

 23 14 کنگان

 25 31 گناوه

 199 192 جمع
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 1396تا  1392 یدر سال ها یکسرتبه وبومتر یفراوان. 10-1جدول 

 

 

 

  

 یابیارز یختار سال
 یرتبه جهان

 یکسوبومتر

 ینب یرتبه کشور

 همه دانشگاه ها

 یهادانشگاه ینب یرتبه کشور

 یعلوم پزشک

1392 
 37 109 8785 2013 یجوال

 32 79 6118 2014یهژانو

1393 
 33 86 4960 2014 یجوال

 31 81 4714 2015یهژانو

1394 
 32 117 5661 2015 یجوال

 27 77 3328 2016یهژانو

1395 
 16 54 2559 2016 یجوال

 23 76 3370 2017یهژانو

1396 
 23 76 3287 2017 یجوال

 18 69 3114 2018 یهژانو
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  * سالمت)سپاس( یکشدگان به سامانه پرونده الکترون یصگزارش ارسال پرونده ترخ. 11-1جدول 
 1396در سال 

 

 1397گزارش مردادماه  یخ* تار
 

 1396سالمت )سپاس( در سال  یکپرونده الکترون یها یسسرو یراه انداز یتوضع. 12-1جدول 

 

 

 درصد ارسال موفق ارسال نشده ارسال شده شدگان یصتعداد ترخ یمارستاننام ب

 %68 13103 28403 41506 فارس بوشهر یجخل یشهدا

 %94 357 5569 5926 قلب بوشهر یتخصص

 %67 3348 6664 10012 تنگستان ینامام حس

 %88 4852 34927 39779 دشتستان یگنج یدشه

 %91 1291 13653 14944 یدشت ینبیهز

 %51 841 877 1718 یرد یامام هاد

 %79 2112 7740 9852 یلماهلل االعظم د یهبق

 %66 8508 16304 24812 کنگان ینیامام خم

 %94 1158 19758 21034 گناوه یرالمومنینام

 %90 116 1081 1197 گناوه یسوانح و سوختگ

 یمارستاننام ب
روکش اسناد 

 بیمارستانی

پذیرش 

 برخط

مدیریت 

 تخت

نتایج 

 آزمایشگاه

نتایج 

 پاتولوژی

ثبت 

 مرگ

استعالم 

 هویت

استحقاق 

 درمان

         فارس بوشهر یجخل یشهدا

         قلب بوشهر یتخصص

         تنگستان ینامام حس

         دشتستان یگنج یدشه

         یدشت ینبیهز

         یرد یامام هاد

         یلماهلل االعظم د یهبق

         کنگان ینیامام خم

         گناوه یرالمومنینام

         گناوه یسوانح و سوختگ
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1396واحدها در سال  یکبه تفک یادار یونتعداد کاربران اتوماس. 13-1جدول   

 

 

 تعداد کاربران نام مرکز ردیف

 106 حوزه ریاست 1

 244 معاونت توسعه 2

 معاونت تحقیقات و فناوری 3

و فرهنگیمعاونت دانشجویی  4 598  

 معاونت آموزشی 5

 186 معاونت بهداشتی 6

 169 معاونت درمان 7

 169 معاونت غذا و دارو 8

 59 بیمارستان امام حسین )ع( اهرم 9

 بیمارستان شهدای خلیج فارس 10
723 

 بیمارستان تخصصی قلب بوشهر 11

بقیه اهلل اعظم دیلمبیمارستان  12  56 

 273 بیمارستان امام خمینی )ره( کنگان 13

 171 بیمارستان امیرالمومنین )ع( گناوه 14

 58 بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی گناوه 15

امام هادی )ع( دیربیمارستان  16  76 

 164 بیمارستان زینبیه خورموج 17

 463 مرکز بهداشت شهرستان بوشهر 18

 68 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان 19

 62 شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم 20

 386 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان 21

 89 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 22

 226 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر 23

 77 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم 24

 294 شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه 25

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان 26
318 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه 27

http://hearthp.bpums.ac.ir/
http://emamkhomeynihp.bpums.ac.ir/
http://amirhp.bpums.ac.ir/
http://boushehrhc.bpums.ac.ir/
http://tangestanhc.bpums.ac.ir/
http://jamhc.bpums.ac.ir/
http://dashtestanhc.bpums.ac.ir/
http://dashtihc.bpums.ac.ir/
http://dayyerhc.bpums.ac.ir/
http://deylamhc.bpums.ac.ir/
http://kanganhc.bpums.ac.ir/
http://genavehhc.bpums.ac.ir/
http://asaluyehhc.bpums.ac.ir/
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1396در سال  یادار یونعملکرد اتوماس. 14-1جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396دانشگاه در سال  یمخابرات یرساختز ینما. 15-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد عنوان

 8556572 تعداد نامه های داخلی

 141811 تعداد نامه های وارده

 159581 تعداد نامه های صادره

 5035 تعداد کاربران

 27 تعداد دبیرخانه ها

 تعداد عنوان  ردیف

مس(تعداد نقاط  متصل شبکه ملی سالمت )ش 1  403 

متصل شمستعداد نقاط غیر  2  17 

 9 تعداد نقاط دارای ارتباط فیبر نوری  3

 63 تعداد  نقاط دارای ارتباط رادیویی 4

 G 4تعداد نقاط دارای ارتباط . 5

 ADSL 327تعداد نقاط دارای ارتباط  6

 mbs 50 پهنای باند اینترنت ستاد  7

 mbs 70 پهنای باند اینترانت ستاد  8

 206 تعداد کاربران اینترنت هیات علمی  9

 1050 تعداد کاربران اینترنت کارکنان 10

 2136 تعداد کاربران اینترنت دانشجویان 11
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 1396فراوانی تجهیزات سخت افزاری ستاد دانشگاه و معاونت ها در سال . 16-1جدول 

 

 
 
 

 1396ستاد دانشگاه و معاونت ها در سال  یشبکه  یزاتتجه یفراوان .17-1جدول 

 

 
 
 

  

 مرکز
 تعداد اسکنر

f  دارای eeder  

ر تعداد اسکن

 معمولی

تعداد 

 تبلت 

ر تعداد چاپگ

 رنگی

 تعداد چاپگر

د سیاه و سفی  

تعداد 

 رایانه 

 تعداد لپ

 تاپ

 7 180 59 1 0 4 7 معاونت توسعه
 4 120 40 1 10 3 3 معاونت بهداشتی
 4 75 26 1 11 1 2 معاونت درمان

 4 92 31 1 4 4 5 معاونت غذاودارو
 20 0 0 5 3 معاونت دانشجویی

446 
5 

 12 63 2 0 7 2 معاونت آموزشی
 2 34 8 0 1 4 0 معاونت پژوهشی

 3 40 17 1 7 7 3 حوزه ریاست
 2 9 5 0 0 1 2 حراست
 1 18 4 1 0 1 1 گزینش

 مراکز تابعه                                 
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 26 2 1 1 1 1 9 63 3 54 ستاد دانشگاه

 28 0 0 0 1 1 1 0 0 76 سایت پردیس

 4 0 0 0 1 0 0 0 0 8 غذا و دارومعاونت 
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 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر های موجودشناسنامه سیستم .18-1جدول 

 

 
 
 
 
 

 نام شرکت واحد بهره بردار تاریخ راه اندازی نام سامانه /نرم افزار ردیف

 سما معاونت آموزشی 75 مدیریت آموزش 1

 سما معاونت آموزشی 80 انتخاب واحد دانشجویی 2

 آذرخش منابعمعاونت توسعه مدیریت و  83 اعتبارات 3

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 83 دفترداری 4

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 83 حقوق و دستمزد 5

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 83 حقوق بازنشستگان 6

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 83 صدور چک 7

 آذرخش منابعمعاونت توسعه مدیریت و  83 پرسنلی 8

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 83 تشکیالت 9

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 83 آموزش 10

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 84 ارزشیابی پرسنل 11

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 84 اموال و انبار 12

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت معاونت آموزشی 85 آموزش مداوم 13

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات معاونت آموزشی 85 ارزشیابی اساتید )کارگاه ها( 14

 همکاران سیستم مدیریت آمار و فن آوری اطالعات 86 اتوماسیون اداری 15

 آوری اطالعاتمدیریت آمار و فن معاونت آموزشی 86 آنالیز تصحیح سواالت 16

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 87 آزمون استخدامیسامانه  17

 آوری اطالعاتمدیریت آمار و فن معاونت تحقیقات و فناوری 87 درخواست کتاب از نمایشگاه 18

19 
سیستم اطالعات بیمارستانی 

HIS 
 شرکت تحلیلگران فارسا بیمارستان شهدای خلیج فارس 87

 شبکه گستر صنم معاونت بهداشتی  87 پذیرش آزمایشگاه ها 20

 روزآمد معاونت توسعه مدیریت و منابع 88 نظام نوین مالی 21

 ارتباط گستر همراهان معاونت غذا و دارو 88 سامانه مواد مخدر 22

ادامه در صفحه بعد
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 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر های موجودشناسنامه سیستم .18-1جدول ادامه 
 

 

 

 

  

 نام شرکت واحد بهره بردار تاریخ راه اندازی نام سامانه /نرم افزار ردیف

 ارتباط گستر همراهان معاونت غذا و دارو 88 سامد 23

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 88 بایگانی 24

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 88 صدور احکام بازنشستگی 25

 شرکت تحلیلگران فارسا بیمارستان امام خمینی )ره( کنگان HIS 88سیستم اطالعات بیمارستانی  26

 شرکت تحلیلگران فارسا بیمارستان زینبیه خورموج HIS 88سیستم اطالعات بیمارستانی  27

 جهان گستر معاونت دانشجویی فرهنگی 89 رزرو و شارژ تغذیه 28

 شرکت تحلیلگران فارسا برازجانبیمارستان شهید گنجی  HIS 89سیستم اطالعات بیمارستانی  29

 سما معاونت آموزشی 90 ثبت نام آنالین دانشجویان 30

 سما معاونت آموزشی 90 بایگانی آموزشی 31

 HIS 90سیستم اطالعات بیمارستانی  32
بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی 

 گناوه
 شرکت تحلیلگران فارسا

 آذرخش و منابع معاونت توسعه مدیریت 91 فیش پزشک خانواده 33

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 91 حقوق پزشک خانواده 34

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 91 سامانه احکام پرسنلی 35

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 91 سامانه دوره آموزشی پرسنلی 36

 شرکت تحلیلگران فارسا اهلل اعظم )عج( دیلمبیمارستان بقیه  HIS 91سیستم اطالعات بیمارستانی  37

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 92 سامانه آموزش کارکنان 38

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 92 سامانه خدمات بیمه 39

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 92 سامانه مدیریت تسهیالت 40

 پیشگامان آسیا معاونت توسعه مدیریت و منابع 92 سامانه نقلیه و مدیریت خودرو 41

 شرکت مهندسی پزشکی پرشیا معاونت درمان 92 سامانه تجهیزات پزشکی 42

 شرکت تحلیلگران فارسا بیمارستان تخصصی قلب بوشهر HIS 92سیستم اطالعات بیمارستانی  43

 سما معاونت آموزشی 93 ارزشیابی اساتید  44

 
از صفحه قبل ادامه

  
بعدادامه در صفحه 
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 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر های موجودشناسنامه سیستم .18-1جدول ادامه 

 

 
 
 
 

  

 نام شرکت واحد بهره بردار تاریخ راه اندازی نام سامانه /نرم افزار ردیف

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 93 حضور و غیاب ستاد 45

46 
)مراکز: بیمارستان و   حضور و غیاب

 شبکه(
 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 93

 صنم گستر معاونت درمان 93 جواب دهی آنالین آزمایشگاه 47

 شهاب پردازش زاگرس معاونت درمان 93 های خاصسامانه بیماری 48

 Open Sorceایپرینت  مدیریت آمار و فن آوری اطالعات 93 سامانه انباره داده دانشگاه 49

 شرکت طراح داده پیشرو بیمارستان امام حسین )ع( اهرم HIS 93سیستم اطالعات بیمارستانی  50

 سما معاونت آموزشی 94 ارزشیابی اساتید 51

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات معاونت بهداشتی  94 نرم افزار قلب سالم 52

 پژوهشیار )گروه داده ورز پیوند( معاونت تحقیقات و فناوری 94 سامانه پژوهشی 53

 تیوا -ایلیاگستر  -اندیکو معاونت آموزشی 95 الگ بوک های الکترونیک 54

55 
سجاب )سامانه جامع آزمون های 

 الکترونیکی بالینی(
 ایلیاگستر معاونت آموزشی 95

 فرا سیستم معاونت درمان 95 نوبت دهی اینترنتی درمانگاه ها 56

 فرادید رایان افزار معاونت آموزشی 95 های پیش کارورزیسامانه آزمون  57

 آوای سالمت معاونت بهداشتی  95 سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( 58

 فناوران اعتماد گستر تتیس معاونت آموزشی 95 سامانه ترفیع ساالنه اساتید 59

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 95 سامانه نقل و انتقاالت 60

 آذرخش معاونت توسعه مدیریت و منابع 96 نظام پیشنهادات 61

 شرکت تحلیلگران فارسا بیمارستان امیرالمومنین )ع( گناوه HIS 96سیستم اطالعات بیمارستانی  62

 شرکت تحلیلگران فارسا بیمارستان امام هادی )ع( دیر HIS 96سیستم اطالعات بیمارستانی  63

 وستا سیستم معاونت بهداشتی  96 وب کنفرانس 64

 وستا سیستم معاونت بهداشتی  96 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی 65

 
از صفحه قبل ادامه
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 1396و  1395 یآمار در سال ها یعملکرد اداره . 19-1جدول 
 

 

 1396 1395 عنوان شاخص ردیف

 2 2 ارزیابی رابطین 1

 3 2 بیمارستانپایش فعالیت آماری هر  2

 2 2 برگزاری دوره های آموزشی حضوری 3

 7 6 برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری 4

 1 1 تهیه سالنامه آماری 5

 1 1 برگزاری مراسم روز آمار 6

 2 1 به روز رسانی اپلیکیشن اطالعات سالمت استان 7

 3 2 تهیه داشبورد آماری 8

 75 60 گزارش آماری ایجاد 9

 40 25 گزارش اطالعاتی ایجاد 10

 5 4 شهرستانها شرکت در کمیته های آماری 11


