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 تعاریف و مفاهیم

 

 مدیریت روابط عمومی

الملل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مدیریت روابط عمومی و بین

کیفیت و استان بوشهر، یکی از واحدهای تابعه حوزه ریاست بوده است. در این مدیریت، 

کمیت رابطه سازمان با دیگران و نیز افکار عمومی جامعه، با در نظرگرفتن یک اصل اساسی 

که دانشگاه و افراد آن برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و 

ای برخوردار بوده توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم هستند، از جایگاه و اهمیت ویژه

الملل دانشگاه، ضمن رعایت منشور اخالقی خویش . در این راستا، روابط عمومی و بیناست

ها و تکریم مخاطبین دانشگاه، اعتقاد به حق مردم جهت که در آن اعتقاد به کرامت انسان

سازی و اجرای کسب اطالع از وضعیت و اقدامات دانشگاه، سهیم کردن افراد در تصمیم

ای با تاکید بر موازین شرع انشگاهی و رعایت اصول اخالق حرفهد های درون و برونبرنامه

مقدس اسالم در برخورد با مخاطبین، خود را ملزم به تحقق اهداف سازمانی خویش نموده 

بخش  ،هابخش اخبار و ارتباط با رسانه ،دفتر مدیریت روابط عمومی هایبخش است.

بخش ، ها و امور عمومیها و همایشبخش نمایشگاه، بخش پشتیبانی ،ارتباطات مردمی

بخش ، هاتابعه و امور استان بخش هماهنگی مراکز، مطالعات و سنجش افکار عمومی

 باشد.می بخش آرشیو اسناد و مدارک، (بخش سمعی و بصری )فیلم و عکس، آموزش

  )سامد( سامانه الكترونيكی مردم و دولت

شماره تلفن سامانه ست که از طریق  ست، 111ای ا شکایاتدرخوا شنهادات اعالم  ،ها و  پی

سامانه  گردد.می سط  ستم درج و به ادارات مربوطه تو سی سط اپراتورها در  این اطالعات تو

در رسیدگی به  مراجعه حضوری به ادارات و تسریع باعث کاهش که ارسال میشود مذکور

 .گرددمی امورات مذکور

 پاسخگویی

ها و ارائه پاسخ دستگاه و پیامدهای حاصل از عملکرد پذیرش مسئولیت نتایج عبارت است از 

 .شفاف درقبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان
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 شكایت

درخواست احقاق حق شهروندان ازنقض یا نقص قوانین و مقررات، عدم اجرای ضوابط در  

استانداردهای ارائه های اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با دستگاه

  .خدمات عمومی

 یاجتماع یهامشارکت يرخانهدب

محوریت سالمت در توسعه پایدار، به معنای پاسخگویی به نیازهای کنونی افراد جامعه بدون  

تضعیف توانایی نسل های آینده در تامین نیازهای خود، پارادیم مسلط دنیای امروز است. 

یا می آیند، رشد، زندگی شرایطی که مردم در آن به دناند، شواهد معتبر علمی مشخص کرده

 گیری دارند.کنند بر وضعیت سالمت تاثیرات چشمو کار می

 های مردم نهاد سالمتسازمان

های مختلف، اجتماعی، فرهنگی هنری، سازمان مردم نهاد در زمینه 160استان بوشهر تقریبا 

ها مشغول به فعالیت کودک و بیماری محیط زیست، بهداشت محیط، سالمت خانواده، مادر و

ها ها و شرح فعالیت سازماناز  اساسنامه های بعمل آمدهباشند از این تعداد و با برررسیمی

 باشد.سازمان مرتبط با سالمت می 35تعداد 

 خيرین و موسسات خيریه

 7 موسسات خیریه نیز در سطح استان فعالیت های چشمگیری دارند. در حال حاضر تعداد 

موسسه خیریه در استان در زمینه های مختلف از جمله، ساخت و تجهیز بیمارستان ها مراکز 

ای و شهری، کمک به های جادهورژانسخدمات جامع سالمت، خانه های بهداشت، ا

نیازمندان و ارتقا آگاهی اقشار مختلف در راستاسی ارتقا سالمت مشغول خدمت رسانی 

 .وانجام وظیفه می باشند

 (SDH)ره کل مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت ادا

آنچه سبب شکل گیری رویکرد مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت شد توجه به نابرابری 

در سالمت بود. این که چرا در بین کشورها و حتی در داخل یک کشور و حتی در داخل 

سالمت مطلوب وجود دارد. یک شهر تفاوت های آشکار و قابل اجتنابی در زمینه دستیابی به 

نابرابری های مشاهده شده  أهای اجتماعی موثر بر سالمت، منش به عبارتی در رویکرد مولفه

و بی عدالتی در سالمت ناشی از شرایطی است که افراد در اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 

 د.محیط زیست و...، که به اختصار مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت نامیده می شون
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 دبيرخانه شورای عالی سالمت و امنيت غذایی

ه سالمت و بهبود کیفیت زندگی راستای تامین، حفظ و ارتقای عادالندولت محترم نیز در  

مورد تاکید مقام انسان سالم و سالمت همه جانبه ) آحاد مردم از طریق نهادینه سازی رویکرد

بهینه مخاطرات و تعیین کننده  سیاست های کلی سالمت( و مدیریت 2معظم رهبری در بند 

های اقتصادی 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. 

 های اجتماعی و اعتياداز آسيب یدبيرخانه پيشگير

نظر  های محدوده تحت پوشش دانشگاه ازلویتوهدف ارزیابی وضعیت و تعیین ابا  

ای در راستای ارتقاء سالمت گذاری منطقههای اجتماعی شایع در منطقه و سیاستآسیب

کار های اجتماعی با تأکید بر طرح تقسیمروانی و اجتماعی ، در راستای پیشگیری از آسیب

 های اجتماعی فعالیت می کند. ملی کنترل و کاهش آسیب

 سالمت )سپاس( الكترونيكی پرونده سامانه

 برنامه قانون 35 ماده موضوع که باشدمی سالمت الکترونیکی پرونده سامانه مخفف سپاس 

 مرتبط اطالعات کلیه از ایمجموعه سالمت الکترونیکی پرونده است. کشور توسعه پنجم

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

 از آمده دست به اطالعات مرگ )مانند: از پس تا آزمایشگاهی( لقاح به مربوط اطالعات

 الکترونیکی شکل به زمان گذشت با و مداوم صورت به که و...( است دفن محل اتوپسی،

 از بخشی یا تمام خاص، زمان یا مکان با ارتباط بدون صورت نیاز، در و شودمی ذخیره

 سامانه پرونده»مخفف  سپاس گیرد.می قرار افراد مجاز دسترس در سرعت به آن،

 طرح عنوان تحت سامانه، این توسعه و ایجاد طرح و باشدمی« ایران سالمت الکترونیکی

 در که است هاییفعالیت مجموعه شامل طرح، این واقع در شود.می شناخته سپاس

 اطالعاتی یکپارچه نظام یک ایجاد به منجر نهایت در و گرفته صورت مختلف محورهای

 خدمات ارائه برای و شد خواهد شهروندان سالمت اطالعات تبادل و بازیابی ثبت، برای

 .کرد خواهد فراهم مناسبی سالمت، بستر حوزه در الکترونیکی نوین
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 سالمت الكترونيكی پرونده اطالعات تبادل هایسرویس

ایزو  المللی بین بر استاندارد مبتنی سالمت مختلف خدمات الکترونیکی پیام داده تبادل

 سپاس اطالعات تبادل هایسرویس عنوان تحت که باشدمی سالمت حوزه در 13606

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

 اطالعات تبادل پیام بالینی، داده هایآزمایش نتایج اطالعات تبادل پیام داده سالمت،

 اطالعات تبادل پیام داده دارویی، نسخ اطالعات تبادل پیام داده شناسی، آسیب گزارش

 پذیرش اطالعات تبادل پیام داده بیمارستانی، هایتخت مدیریت پیام دارو، داده تجویزگر

 هایسرویس کلی طور به میر و و مرگ ثبت نظام اطالعات تبادل پیام داده و برخط

 .باشدمی سالمت الکترونیکی پرونده موضوع

 شبكه ملی سالمت )شمس(

وری قانون برنامه ششم توسعه به منظور افزایش بهره 67در راستای اجرای ماده  

های ارتباطی و به منظور تامین شبکه ارتباطی مستقل و ارائه خدمات زیرساخت زیرساخت

گردد. این شبکه بر بستر مخابرات با ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطالعات اجرا می

اشتی، درمانی و آموزش پزشکی را به یکدیگر های نوین کلیه مراکز بهداستفاده از فناوری

نماید. این شبکه با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شرکت متصل می

 نماید.مخابرات ایران ارائه خدمت می

 وبومتریک

 مراکز و هادانشگاه هایسایتوب بندیرتبه برای است شاخصی وبومتریک بندیرتبه 

 واحدی (CINDOCسایبرمتریک ) آزمایشگاه توسط که دنیا یتحقیقات و آموزشی علمی،

 .است شده تهیه اسپانیا تحقیقات ملی انجمن از

 سيستم اتوماسيون اداری

 گردش مدیریت برای افزارینرم یکپارچه و جامع سیستم یک اداری اتوماسیون سیستم

 برای دقیق و سریع قوی، افزارینرم ابزار یک. است سازمانی و اداری مکاتبات و اطالعات

 اطالعات مجموعه گردش و گیریگزارش ویرایش، مشاهده، جستجو، بازیابی، ورود،

 گردش .است آن ساختار با متناسب سازان مدیران و کارکنان تمام بین در اداری - سازمانی

 و صادره هاینامه وارده، هاینامه مکاتبات، انواع شامل تواندمی اداری - سازمانی اطالعات
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 یا و فنی گزارشات مستندات، ها،پیغام ها،یادداشت ها،گزارش دستورات، انواع یا و داخلی

 باشد. الکترونیکی غیر و الکترونیکی اطالعات تمام کلی طور به و نمابرها

 اپليكيشن اطالعات سالمت استان

افزار نرمنرم افزاری ست  به منظور دسترسی به اخبار و اطالعات سالمت استان بوشهر. این  

باشد. قابل نصب و اجرا می .های هوشمندی که سیستم عامل اندروید دارندبر روی گوشی

های مختلفی از رسانی و سالمت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شامل بخشافزار اطالعنرم

ها، معرفی طرح تحول نظام سالمت، معرفی و خدمات الکترونیک جمله اخبار و اطالعیه

دار، مراکز بهداشتی درمانی، سالمت استان شامل: پزشکان مطبات دانشگاه، اطالع

افزار مربوطه برای باشد. نرمها، مراکز پرتونگاری و توانبخشی میها، آزمایشگاهداروخانه

 .باشدعموم شهروندان، کارکنان، دانشجویان و اساتید قابل استفاده می

 داشبورد مدیریتی

ز عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر به پیوستن به ای اداشبورد معموالً از مجموعه 

های اطالعاتی موجود در سازمان استخراج باشد، یعنی اطالعات را از بانکمنابع متنوع می

 دهد.کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه، نمایش می

 قلم آماری

اری معینی صفت تعریف شده موضوع مورد آمارگیری است که بتواند در قالب جداول آم 

مرگ جای بگیرد مانند تعداد بیماران فوتی بر اثر عفونت بیمارستانی ، تعداد داروخانه ، تعداد 

 و غیره. مادر باردار

 قلم اطالعاتی

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

مانند مشخصات بیماران فوتی بر اثر عفونت بیمارستانی ، مشخصات داروخانه ، پرسشنامه 

 و غیره.مرگ مادر باردار 

 داده

د بیمارستان تعداهای خام باشند. مثل توانند حاصل مشاهدات و سنجشنمادها هستند که می 

 .تعداد مرگ و میر، ها 
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 اطالعات

اند تا مورد استفاده و سودمند باشند. هایی است که به منظور خاصی پردازش شدهداده 

مثل تعداد . دهدپاسخ می "چه، چند، چه کسی، کی، و کجا"مانند:  هاییپرسش اطالعات به

 مرگ اتفاق افتاده در اورژانس بیمارستان.
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  الملل بين  و عمومی روابط مدیریت. عملكرد 1-1جدول 

  1400سال  –علوم پزشكی بوشهر  دانشگاه

 

 

 

 

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 1332 1025 دانشگاه یتاخبار قرار گرفته در سا 1

 1332 1025 وزارت بهداشت یتاخبارمنعکس شده در وب سا 2

  180 160 وزارت بهداشت یتاخبارمنعکس شده در صفحه اول سا 3

 2 2 یکنفرانس خبر یبرگزار 4

 550 400 *ها رسانه با دانشگاه مسئوالن اختصاصی مصاحبه برگزاری 5

 100 90 رادیومسئوالن دانشگاه با  یمصاحبه اختصاص یبرگزار 6

 82 210 تلویزیونمسئوالن دانشگاه با  یمصاحبه اختصاص یبرگزار 7

 115 110 *هاشده در اخبار و گزارشات رسانهرح موارد مط ییپاسخگو 8

 1332 1025 رسانه ها یژهو ارسال خبر و یهته 9

 0 5475 رسانه ها...( یرنویس) ز ی، درمان یبهداشت یها یامپ ینو تدو یهته 10

 489 972 بسته های آموزشی) پوستر(و انتشار  یطراح 11

 66 20 یکیگاهنامه الکترون 12

 800 50 یپکل 13

 30 0 فیلم کوتاه 14

 20 0 فتوکلیپ 15

 0 4 مستند 16

 469 403 ینفوگرافیکا 17

 36 8 یکموشن گراف 18

 2 1 کتابچه 19

 90000 7950 (دقیقه تلویزیونی ) هایهپخش برنام 20

 94020 10950 (دقیقه های رادیویی )پخش برنامه 21

 4471 1600 فتوخبر 22

ادامه در صفحه بعد
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  الملل بين  و عمومی روابط مدیریت. عملكرد 1-1جدول ادامه 

  1400سال  –علوم پزشكی بوشهر  دانشگاه

 

 

ها، ها، روزنامهنامههای خبری و تحلیلی، هفتهها، پایگاهها، سایت* رسانه شامل خبرگزاری

 مجازی و نشریات محلی و کشوری است. هایشبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 0 5475 زیرنویس 23

 196 174 های گرافیکیبسته 24

 62 2 تیزر 25

 236 300 روزنگار 26

 4292 1419 نصب بیلبورد شهری 27

 5772 2838 اطالع رسانی در معابر شهری و مراکز درمانیبنر طراحی، نصب و توزیع  28

 6318 2741 به صورت مجازی و توزیع در سطح جامعهبنرآموزشی طراحی  29

 2 0 ویدئو پوستر 30

 
ادامه از صفحه قبل
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. عملكرد اداره بازرسی ، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به 2-1جدول 

  1400سال  –علوم پزشكی بوشهر  دانشگاهشكایات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 122 114 بازدید و بازرسی از بیمارستانهای تابعه دانشگاه 1

 131 304 بازدید و بازرسی از مراکز بهداشتی درمانی استان  2

 68 52 بازرسی از واحدها بصورت دوره ای )فصلی( 3

 265 240 بررسی و پاسخگویی به شکایات رسیده به اداره بازرسی 4

 24 6 بررسی و پاسخگویی به شکایات سامد)استانداری( 5

 667 53 سامد)استانداری(بررسی و پاسخگویی به درخواست های  6

 36 55 شرکت در مناقصه و مزایده های دانشگاه 7



 

 26 

علوم پزشكی  دانشگاه یاجتماع یمشارکت ها يرخانهعملكرد دب. 3-1جدول 

 1400سال  –بوشهر 

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 895 800 مربع(اهدای زمین)متر  1

2 
، کمک مالی جهت احداث مراکز خدمات جامع سالمت

 پایگاه بهداشتی و خانه بهداشت
000/45 500/90 

 646/282/1 193/13 کمک جهت خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی 3

 - 271/21 کمک مالی جهت بیماران نیازمند توسط انجمن ها و موسسات خیریه 4

 7000 - و بازسازی پایگاه اورژانسکمک مالی جهت احداث  5

 باشد.ارقام به میلیون ریال می -

 

مت، خانه گذار، اندیشگاه سالپاخ )پيامو جلسات برگزار شده ء تعداد اعضا. 4-1جدول 

 1400سال -مردمی( به تفكيک شهرستان   مشارکت

 

 عنوان                

 شهرستان

گزار سالمت يامپ مشارکت مردمیخانه  اندیشگاه سالمت   

 جلسات عضو جلسات عضو جلسات عضو

 5 35 2 20 5 35 بوشهر

 4 25 1 10 3 13 تنگستان

 3 20 2 15 4 15 جم

 5 40 13 25 5 30 دشتستان

 4 25 10 15 4 10 دشتی

 3 20 10 11 5 10 دیر

 1 15 11 10 6 12 دیلم

 4 10 15 15 7 15 عسلویه

 3 15 10 10 5 19 کنگان

 3 26 11 26 10 29 گناوه

 35 231 85 157 54 188 جمع
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 خانه مشارکت شهرستان های  استان بوشهر ء. تعداد اعضا5-1جدول 

 1400سال  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه مشارکت                   

 شهرستان
 صنوف سمن

 20 15 بوشهر

 10 15 تنگستان

 10 10 جم

 30 10 دشتستان

 10 15 دشتی

 15 5 دیر

 10 5 دیلم

 6 4 عسلویه

 10 5 کنگان

 15 11 گناوه

 136 95 جمع
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علوم پزشكی  دانشگاهعملكرد دبيرخانه دائمی هيأت امناء  .6-1جدول 

  1400سال –بوشهر 

 

 

 

 

 

 

. آمار فعاليتهای تدوین شده برنامه عملياتی اختصاصی و مشترک7-1جدول  

 1400-1399-1398طی سالهای 

 

 

 

 

 

. درصد پيشرفت برنامه عملياتی  بر اساس ارزیابی انطباق وزارت بهداشت درمان و  8-1جدول

 1400-1399-1398طی سالهای  آموزش پزشكی کشور

 

 

 

 

 

1400تا  1396سال   -. درصد مصوبات  معاونت آموزشی 9-1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9139 عنوان  1400 

 42 35 پیشنهادات ارسالی به دبیرخانه 

 22 13 مصوبات کمیسیون دائمی هیأت امناء 

 16 39 مصوبات هیأت امناء

9139 1398 عنوان  1400 

 180 31 213 اختصاصی

 1606 1564 1605 مشترک 

9139 1398 عنوان  1400 

 100 100 100 اختصاصی

87/87 مشترک   12/94  1/89 

 درصد کل مصوبات دانشگاه تعداد مصوبات  سال

1396 11 46 24 

1397 7 39 18 

1398 6 41 15 

1399 8 39 20 

1400 6 16 37 
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 1400تا  1395 یسال ها طی یكسرتبه وبومتر یفراوان. 10-1جدول 

 

 

  

یابیارز یختار سال  
 یرتبه جهان

یكسوبومتر  

ينب یرتبه کشور  

هاهمه دانشگاه  

ينب یرتبه کشور  

یهادانشگاه  

یعلوم پزشك   

1395 
 16 54 2559 2016 یجوال

 23 76 3370 2017یه ژانو

1396 
 23 76 3287 2017 یجوال

 18 69 3114 2018 یهژانو

1397 
 23 73 2989 2018 یجوال

 24 74 3014 2019 یهژانو

1398 
 21 69 2952 2019 یجوال

 21 70 2930 2020 یهژانو

1399 
 19 64 2807 2020 یجوال

 18 57 2773 2021 یهژانو

1400 
 19 60 2658 2021 یجوال

 25 71 2959 2022 یهژانو
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 نتایج دانشگاه علوم پزشكی بوشهر در رتبه بندی جهانی وبومتریكس. 1-1نمودار 

 2022الی   2016از سال  

 

 
دانشگاه های علوم  بيننتایج دانشگاه علوم پزشكی بوشهر در رتبه بندی . 2-1نمودار 

 2022الی   2016از سال   پزشكی

 

 

۳۳۲۸
۲۵۵۹

۳۳۷۰

۳۲۸۷ ۳۱۱۴ ۲۹۸۹ ۳۰۱۴ ۲۹۵۲ ۲۹۳۰
۲۸۰۷ ۲۷۷۳ ۲۶۵۸

۲۹۵۹

۲۷

۱۶

۲۳

۲۳

۱۸

۲۳

۲۴

۲۱

۲۱
۱۹

۱۸

۱۹

۲۵
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سالمت  يکپرونده الكترون یهایسسرودرصد تبادل اطالعات  يتوضع. 11-1جدول 

 1400سال  -)سپاس( 

 

 

 باشد.های تشخیص طبی و پاتولوژی میآزمایشگاه شامل سرویس*   نتایج 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

یمارستانب  
روکش 

 اسناد

پذیرش 

 برخط

مدیریت 

 تخت

نتایج 

 آزمایشگاه *

ثبت 

 مرگ

بیماران 

 سرپایی

 100 100 100 100 100 96/99 گناوهیرالمومنین ام 1

 99/99 100 99/99 100 99/99 95/99 کنگانینی امام خم 2

 100 100 100 100 94/99 44/99 گناوه یسوانح و سوختگ 3

 77/99 100 89/99 100 92/99 72/99 یدشت ینبیهز 4

 24/99 100 62/94 100 69/98 29/99 تنگستانین امام حس 5

 97/99 100 88/99 100 63/99 59/99 یردی امام هاد 6

 82/98 100 100 100 99/99 96/99 یلماهلل االعظم د یهبق 7

 36/99 100 76/99 99/99 98/98 88/99 قلب بوشهر یتخصص 8

 86/98 35/99 80/98 100 11/99 15/97 فارس بوشهر یجخل یشهدا 9

 95/96 95/84 46/98 100 11/99 97/97 دشتستان یگنج یدشه 10
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 نتایج پایش عملكرد بيمارستان در حوزه سپاس. 12-1جدول 

 1400سال  -* بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

 

يمارستانب ردیف  جمع امتيازات 

گناوه یرالمومنینام 1  96/599  

کنگان ینیامام خم 2  82/599  

گناوه یسوانح و سوختگ 3  38/599  

یدشت ینبیهز 4  30/599  

یردی امام هاد 5  07/599  

یلماهلل االعظم د یهبق 6  77/598  

قلب بوشهر یتخصص 7  97/597  

تنگستانین امام حس 8  84/591  

فارس بوشهر یجخل یشهدا 9  27/593  

دشتستان یگنج یدشه 10  46/577  

 

  1401 ماهتیرگزارش  یخ* تار
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 1400سال-واحدها يکبه تفك یادار يوناتوماس  تعداد کاربران. 13-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد نام مرکز ردیف

 134 حوزه ریاست 1

 2013 معاونت توسعه 2

 معاونت تحقیقات و فناوری 3

 معاونت دانشجویی و فرهنگی 4 892

 معاونت آموزشی 5

 157 معاونت بهداشتی 6

 247 معاونت درمان 7

 241 معاونت غذا و دارو 8

 96 بیمارستان امام حسین اهرم 9

 بیمارستان شهدای خلیج فارس 10
818 

 بیمارستان تخصصی قلب بوشهر 11

 88 بیمارستان بقیه اهلل اعظم دیلم 12

 333 بیمارستان امام خمینی کنگان 13

 213 بیمارستان امیرالمومنین  گناوه 14

 78 بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه 15

 134 بیمارستان امام هادی دیر 16

 216 بیمارستان زینبیه خورموج 17

 388 بیمارستان شهید گنجی دشتستان 18

 806 مرکز بهداشت شهرستان بوشهر 19

 240 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان 20

 193 شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم 21

 808 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان 22

 219 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی 23

 310 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر 24

ادامه در صفحه بعد
    

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/
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 واحدها  يکبه تفك یادار يوناتوماس *تعداد کاربران. 13-1جدول ادامه 

 1400 سال -

در سامانه اتوماسیون  دارای چند پست، کارکنان شاغل در دانشگاه قابل ذکر است که برخی از * 

 د.نمی باش اداری

 

 

 

 1400سال  - یادار يونعملكرد اتوماس. 14-1جدول 

 

 

 

 تعداد نام مرکز ردیف

 103 شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم 25

 477 شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه 26

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان 27
658 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه 28

 1400 1399 عنوان

 238987 246004 های داخلیتعداد نامه

 52207 51599 های واردهتعداد نامه

 57581 65195 های صادرهتعداد نامه

 6839 8779 تعداد کاربران

 28 27 هاتعداد دبیرخانه

 
ادامه از صفحه قبل
  

http://deylamhc.bpums.ac.ir/
http://kanganhc.bpums.ac.ir/
http://genavehhc.bpums.ac.ir/
http://asaluyehhc.bpums.ac.ir/
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1400سال  -دانشگاه  یمخابرات یرساختز ینما. 15-1جدول   

 

 تعداد عنوان ردیف

 420 کل نقاط   1

 333 به شبکه ملی سالمت )شمس( نقاط متصل 2

 81 نقاط متصل به غیرشمس 3

 6 فاقد امکاناتنقاط  4

 10 نقاط دارای ارتباط فیبر نوری  5

 79 نقاط دارای ارتباط رادیویی 6

 G 3نقاط دارای ارتباط . 7

 328 و سایر ADSLنقاط دارای ارتباط  8

 100 ( Mbpsپهنای باند اینترنت ستاد) 9

 70 (  Mbpsپهنای باند اینترانت ستاد) 10

 225 تعداد کاربران اینترنت هیات علمی  11

 947 ستاد دانشگاه تعداد کاربران اینترنت کارکنان 12

 2221 تعداد کاربران اینترنت دانشجویان 13
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 . فراوانی تجهيزات سخت افزاری ستاد دانشگاه و معاونت ها 16-1جدول 

 1400سال  -

 

 

 1400سال  -ستاد دانشگاه و معاونت ها  یشبكه  يزاتتجه یفراوان. 17-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز
تعداد اسكنر 

 Feederدارای 

تعداد اسكنر 

 معمولی

تعداد 

 تبلت

تعداد چاپگر 

 رنگی

تعداد چاپگر 

 سياه و سفيد

تعداد 

 رایانه

 تعداد

 لپ تاپ

 9 203 64 1 0 4 10 معاونت توسعه

 7 126 44 2 10 4 3 معاونت بهداشتی

 5 85 29 1 13 1 3 معاونت درمان

 5 85 34 1 9 5 6 معاونت غذاودارو

 22 0 0 5 4 معاونت دانشجویی
475 

7 

 14 67 2 0 8 5 آموزشی معاونت

 2 40 36 0 1 4 0 تحقیقاتمعاونت 

 9 84 75 2 7 10 6 حوزه ریاست

                

 مراکزتابعه

 

 

 امكانات
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 34 2 1 1 1 1 12 97 3 62 ستاد دانشگاه

 31 0 0 0 1 1 5 0 0 86 سایت پردیس

 4 0 0 0 1 0 0 0 0 8 معاونت غذا و دارو



 

37 

 بوشهر های موجود در دانشگاه علوم پزشكی. شناسنامه سيستم18-1جدول 

 

 

 واحد بهره بردار نام سامانه /نرم افزار ردیف
سال راه 

 اندازی
 نام شرکت

 سما 75 معاونت آموزشی مدیریت آموزش 1

 سما 80 معاونت آموزشی انتخاب واحد دانشجویی 2

 آذرخش 83 معاونت توسعه مدیریت و منابع اعتبارات 3

 آذرخش 83 معاونت توسعه مدیریت و منابع دفترداری 4

 آذرخش 83 معاونت توسعه مدیریت و منابع دستمزد حقوق و 5

 آذرخش 83 معاونت توسعه مدیریت و منابع حقوق بازنشستگان 6

 آذرخش 83 معاونت توسعه مدیریت و منابع صدور چک 7

 آذرخش 83 معاونت توسعه مدیریت و منابع پرسنلی 8

 آذرخش 83 معاونت توسعه مدیریت و منابع تشکیالت 9

 آذرخش 83 معاونت توسعه مدیریت و منابع آموزش 10

 آذرخش 84 معاونت توسعه مدیریت و منابع ارزشیابی پرسنل 11

 آذرخش 84 معاونت توسعه مدیریت و منابع اموال و انبار 12

 وزارت بهداشت  85 معاونت آموزشی آموزش مداوم 13

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

 همکاران سیستم 86 مدیریت آمار و فناوری اطالعات اتوماسیون اداری 15

 آذرخش 87 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه آزمون استخدامی 16

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات 87 معاونت تحقیقات و فناوری درخواست کتاب از نمایشگاه 17

 تحلیلگران فارسا 87 بیمارستان شهدای خلیج فارس HISسیستم اطالعات بیمارستانی  18

 شبکه گستر صنم 87 معاونت بهداشتی پذیرش آزمایشگاه ها 19

 روزآمد 88 معاونت توسعه مدیریت و منابع نظام نوین مالی 20

 ارتباط گستر همراهان 88 معاونت غذا و دارو سامانه مواد مخدر 21

 ارتباط گستر همراهان 88 معاونت غذا و دارو سامد 22

 آذرخش 88 معاونت توسعه مدیریت و منابع بایگانی 23

 آذرخش 88 معاونت توسعه مدیریت و منابع صدور احکام بازنشستگی 24

 تحلیلگران فارسا 88 بیمارستان امام خمینی کنگان HISسیستم اطالعات بیمارستانی  25

ادامه در صفحه بعد
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 بوشهرهای موجود در دانشگاه علوم پزشكی . شناسنامه سيستم18-1ادامه جدول 

 

 

 واحد بهره بردار نام سامانه /نرم افزار ردیف
سال راه 

 اندازی
 نام شرکت

 تحلیلگران فارسا 88 بیمارستان زینبیه خورموج HISسیستم اطالعات بیمارستانی  26

 جهان گستر 89 فرهنگیمعاونت دانشجویی  رزرو و شارژ تغذیه 27

 تحلیلگران فارسا 89 بیمارستان شهید گنجی برازجان HISسیستم اطالعات بیمارستانی  28

 سما 90 معاونت آموزشی ثبت نام آنالین دانشجویان 29

 سما 90 معاونت آموزشی بایگانی آموزشی 30

 تحلیلگران فارسا 90 بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه HISسیستم اطالعات بیمارستانی  31

 آذرخش 91 معاونت توسعه مدیریت و منابع فیش پزشک خانواده 32

 آذرخش 91 معاونت توسعه مدیریت و منابع حقوق پزشک خانواده 33

 آذرخش 91 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه احکام پرسنلی 34

 آذرخش 91 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه دوره آموزشی پرسنلی 35

 تحلیلگران فارسا 91 بیمارستان بقیه اهلل اعظم دیلم HISسیستم اطالعات بیمارستانی  36

 آذرخش 92 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه آموزش کارکنان 37

 آذرخش 92 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه خدمات بیمه 38

 آذرخش 92 منابع معاونت توسعه مدیریت و سامانه مدیریت تسهیالت 39

 پیشگامان آسیا 92 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه نقلیه و مدیریت خودرو 40

 مهندسی پزشکی پرشیا 92 معاونت درمان سامانه تجهیزات پزشکی 41

 تحلیلگران فارسا 92 بیمارستان تخصصی قلب بوشهر HISسیستم اطالعات بیمارستانی  42

 سما 93 معاونت آموزشی ارزشیابی اساتید  43

 آذرخش 93 معاونت توسعه مدیریت و منابع حضور و غیاب ستاد 44

 آذرخش 93 معاونت توسعه مدیریت و منابع حضور و غیاب مراکز وابسته 45

 صنم گستر 93 معاونت درمان جواب دهی آنالین آزمایشگاه 46

 زاگرسشهاب پردازش  93 معاونت درمان های خاصسامانه بیماری 47

 Open Sourceایپرینت 93 مدیریت آمار و فناوری اطالعات سامانه انباره داده دانشگاه 48

 طراح داده پیشرو 93 بیمارستان امام حسین )ع( اهرم HISسیستم اطالعات بیمارستانی  49

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات 94 معاونت بهداشتی نرم افزار قلب سالم 50

 
ادامه از صفحه قبل
  

بعد ادامه در صفحه
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 بوشهر های موجود در دانشگاه علوم پزشكی. شناسنامه سيستم18-1ادامه جدول 

  

 واحد بهره بردار نام سامانه /نرم افزار ردیف
سال راه 

 اندازی
 نام شرکت

 گروه داده ورز پیوند 94 معاونت تحقیقات و فناوری سامانه پژوهشیار 51

 اینکو)انعکاس ناب ایده( 95 معاونت آموزشی الکترونیکالگ بوک های  52

53 
سجاب )سامانه جامع آزمون 

 های الکترونیکی بالینی(
 ایلیاگستر 95 معاونت آموزشی

 فرادید رایان افزار 95 معاونت آموزشی سامانه آزمون های آنالین 54

 آوای سالمت 95 معاونت بهداشتی سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( 55

 انیکو 95 معاونت آموزشی سامانه ترفیع ساالنه اساتید 56

 آذرخش 95 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه نقل و انتقاالت 57

 آذرخش 96 معاونت توسعه مدیریت و منابع نظام پیشنهادات 58

 فارساشرکت تحلیلگران  96 بیمارستان امیرالمومنین )ع( گناوه HISسیستم اطالعات بیمارستانی  59

 شرکت تحلیلگران فارسا 96 بیمارستان امام هادی )ع( دیر HISسیستم اطالعات بیمارستانی  60

 وستا سیستم 96 معاونت بهداشتی وب کنفرانس 61

 وستا سیستم 96 معاونت بهداشتی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی 62

63 
Hisreport گزارشات  سامانه

 بیمارستانی
 شرکت تحلیلگران فارسا 96 بیمارستان هامعاونت درمان و 

 آذرخش 97 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه تردد کارکنان 64

 آذرخش 97 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان 65

 24پذیرش  98 معاونت درمان  نوبت دهی اینترنتی درمانگاه ها 66

 آذرخش 98 دانشگاه علوم پزشکی  سامانه گواهی معرفی نامه 67

 آذرخش 98 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه تسویه حساب 68

69 
نرم افزار رزرو نوبت از مراکز جامع 

 خدمات سالمت
 مدیریت آمار و فناوری اطالعات 98 معاونت  بهداشتی

 فیروزه حوض 98 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه مدیریت درآمدهای دانشگاه 70

 
ادامه از صفحه قبل
ادامه در صفحه بعد  
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 بوشهر های موجود در دانشگاه علوم پزشكیشناسنامه سيستم. 18-1ادامه جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد بهره بردار نام سامانه /نرم افزار ردیف
سال راه 

 اندازی
 نام شرکت

 آذرخش 98 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه بایگانی پرونده پرسنلی 71

 شرکت مهندسین مشاورنظم آران 98 مدیریت آمار و فناوری اطالعات داشبورد مدیریتی نظم آران 72

 آذرخش 99 معاونت توسعه مدیریت و منابع سامانه تدارکات 73

 آذرخش 99 بیمارستان شهدای خلیج فارس سامانه تغذیه 74

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات 99 معاونت بهداشتی سامانه آزمایش کرونا 75

76 
سامانه ی ارتباط با سرویس آموزش 

 آنالین
 مدیریت آمار وفناوری اطالعات   1400 معاونت آموزش

 سامانه آموزش مجازی  77

Big blue button 
 مدیریت آمار و فناوری اطالعات 1400 معاونت آموزشی

78 
سامانه ثبت نام اساتید در کالس 

  Sky Roomمجازی 
 مدیریت آمار و فناوری اطالعات 1400 معاونت آموزشی

 
ادامه از صفحه قبل
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 1400و  1399 یسال ها طی آمار یعملكرد اداره. 19-1جدول 

 

 

9139 عنوان شاخص ردیف  1400 

 10 10 پایش فعالیت آماری هر بیمارستان 1

 5 5 برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری 2

سالنامه آماریکتاب  انتشار 3  1 1 

کتاب شناسنامه شاخص های آماری انتشار 4  1 - 

 1 1 برگزاری مراسم روز آمار 5

داشبورد آماری ایجاد 6  3 2 

موجود   داشبورد آماریتعداد کل  7  16 18 

 130 120 و اطالعاتی ایجاد گزارش آماری  8

 1 1  تهیه اینفو گرافیک 9

عملکرد دانشگاه جهت ارائه به دبیرخانه هیئت امناءتهیه گزارش  10  1 1 

 1 1 تهیه سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی 11

 1 1 ورود اطالعات سامانه سیناسا وزارتخانه  12

 1 1 تهیه بانک اطالعات مراکز ارائه خدمات سالمت استان 13

شاخص های بیمارستانی وابسته به دانشگاه تهیه  14  120 120 

 120 120 تکمیل بانک اطالعاتی  فرم مراجعین به درمانگاه 15


