
 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 آماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شناسنامه شاخص های                   
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 زينب شادنيا، مريم قنواتی                      
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 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

 الف مقدمه

 فصل اول :  معاونت بهداشتی
01H 1 میزان مرگ و میر نوزادان 

02 H 2 میزان مرگ و میرکودکان زیر یکسال 

03 H 3 میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال 

04 H 4 ماهه 59ماه تا  1کودکان  و میر میزان مرگ 

05 H 5 مادر  و میر مرگ میزان 

06 H 6 میزان مرده زایی 

07 H  7 میزان خام مرگ 

08 H 8 هامرگدرصد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی به کل 

09 H 9 هامرگدرصد مرگ ناشی از حوادث غیرعمد به کل 

10 H  10 ناشی از سرطان ها به کل مرگ هادرصد مرگ 

11 H 11  خام  میزان موالید 

12 H  12  میزان رشد طبیعی جمعیت 

13 H 13 میزان باروری کلی 

14 H 14 درصد متولدین وزن شده 

15 H  15 گرم 2500درصد متولدین با وزن کمتر از 

16 H 16 میزان شیوع دیابت در هزار 



   
 
 
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

17 H 17 میزان شیوع فشار خون در هزار 

18 H 18 میزان بروز سل در صد هزار 

19 H 19 میزان بروز سالک در صد هزار 

20 H 20 درصد نسبت سرباری 

21 H   21  نسبت جنسی در بدو تولد 

22 H  22     بعد خانوار 

23 H 
درصد دسترسی خانوار در مناطق روستایی به 

 آشامیدنی سالمآب 
23 

 فصل دوم :  معاونت درمان

01 T 27 نسبت بیمارستان به ده هزار نفر جمعیت استان 

02 T 28 نسبت تخت ثابت به هزار نفر جمعیت استان 

03 T 29 نسبت تخت فعال به هزار نفر جمعیت استان 

04 T 30 جمعیت نفر نسبت تخت سوختگی به ده هزار 

05 T 31 جمعیت نفر به ده هزار های ویژهنسبت تخت 

06 T 32 نسبت تخت روانی به ده هزار نفر جمعیت 

07 T 33 ها در بیمارستاندرصد عمل سزارین به کل زایمان 

08 T 34 درصد عمل سزارین به کل اعمال جراحی در بیمارستان 

 



   
 
 
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

09 T  ،35 دیالیزدرصد بیماران هموفیلی، تاالسمی 

10 T 36 متوسط تخت فعال در سال 

11 T  37 ماهتخت روز کل در 

12 T 38 کل مرخص شدگان 

13 T 39 درصد تخت روز اشغالی 

14 T 40 متوسط روزهای بستری بیمارستان 

15 T 41 نسبت فوت شده در هزار نفر بیمار ترخیصی 

16 T  42 نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت 

17 T 43 اقامت بیمار در بیمارستان متوسط 

18 T 44 درصد موارد مرگ مغزی اهداءکننده عضو 

19 T 45 یا تخت دیالیز نسبت بیماران دیالیزی به دستگاه 

20 T 
پوشش خدمات پیش بیمارستانی در حوادث 

 ترافیکی
46 

21 T   شیوع بیمار…..MS 47 

22 T 48 نسبت پرستار حرفه ای به تخت فعال 

23 T 
نسبت پرستاران شاغل در بخش دیالیز به تعداد تخت 

 دیالیز
49 

 



   
 
 
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

 یپزشک یتهایو حوادث فور تیریفصل سوم : مرکز مد

01 E 
های اتفاق افتاده قبل از رسیدن درصد مرگ

 هاآمبوالنس به کل مرگ
53 

02 E 
های اتفاق افتاده در حضور درصد مرگ

 هااورژانس به کل مرگتکنیسین 
54 

03 E 
های غیرتصادفی به کل صد ماموریتدر

 های انجام شده توسط پایگاه اورژانسماموریت
55 

04 E 
های تصادفی به کل درصد ماموریت

 های انجام شده توسط پایگاه اورژانسماموریت
56 

05 E  57 جمعیتده هزار نسبت آمبوالنس به 

06 E 58 میزان پوشش موتورالنس 

07 E 59 میزان پوشش اتوبوس آمبوالنس 

08 E 
آمبوالنس فعال به کل آمبوالنس های  درصد

 موجود
60 

09 E 
تا ابالغ به  115متوسط زمان تماس با اورژانس 

800 
61 

10 E 
تا  800متوسط زمان دریافت ماموریت توسط 

 ابالغ به پایگاه
62 



   
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

11 E 
متوسط زمان ابالغ ماموریت به پایگاه تا خروج 

 آمبوالنس از پایگاه 
63 

12 E 64 متوسط زمان صرف شده سر صحنه 

13 E 

متوسط زمان صرف شده از لحظه حرکت آمبوالنس از 

محل حادثه به سمت بیمارستان تا لحظه رسیدن به 

 بیمارستان در ماموریت های شهری

65 

14 E 

لحظه حرکت آمبوالنس از  متوسط زمان صرف شده از

محل حادثه به سمت بیمارستان تا لحظه رسیدن به 

 بیمارستان در ماموریت های جاده ای

66 

15 E 67 مدت زمان توقف آمبوالنس در بیمارستان 

16 E 
سرانه ماموریت های انجام شده  به ازای هر آمبوالنس 

 فعال
68 

17 E 
آمبوالنس  سرانه ماموریت های انجام شده  به ازای هر

 جاده ای فعال
69 

18 E 70 درصد پوشش پایگاه اورژانس روستایی 

19 E 71 میزان پوشش پایگاه اورژانس شهری 

20 E 72 میزان پوشش پایگاه اورژانس جاده ای 

21 E 73 به پایگاه آمبوالنس پشتیبان نسبت 

22 E 74 نیروی انسانی عملیاتی 

 



   
 
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

23 E 75 متوسط زمان رسیدن اورژانس بر  بالین بیمار 

24 E 
درصد زمان پاسخ به موقع در ماموریت های 

 کالن شهر
76 

25 E 
درصد زمان پاسخ  به موقع در ماموریت های 

 شهری
77 

26 E 78 درصد زمان پاسخ  به موقع در ماموریت های جاده ای 

27 E 79 تماس های منجر به اعزام آمبوالنس 

28 E 80 ماموریت های منجر به انتقال به بیمارستان 

29 E 81 میزان پوشش حوادث ترافیکی 

30 E  82 رضایتمندی بیماران 

31 E  میزانCPR 83 موفق 

32 E 
درصد پوشش سکته مغزی اورژانس )کد سما 

724) 
84 

33 E  85 (247درصد پوشش سکته قلبی اورژانس )کد 

34 E 86 میزان پوشش بالگرد 

 
 
 
 
 



   
 
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

 فصل چهارم : معاونت توسعه مدیریت و منابع

01 M 89 درصد شاغلین به تفکیک مقطع تحصیلی به کل پرسنل 

02 M 90 درصد شاغلین به تفکیک نوع استخدام به کل پرسنل 

03 M 
درصد استخدام شدگان به تفکیک مقطع 

 تحصیلی به کل استخدام شدگان
91 

04 M 92 درصد شاغلین به تفکیک جنسیت به کل پرسنل 

05 M 93 درصد نیروی انسانی شاغل به پست های سازمانی 

06 M 
نسبت دوره های آموزشی برگزار شده به پرسنل در 

 طول سال
94 

 فصل پنجم : معاونت آموزش

01 L 
درصد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی به کل 

 دانشجویان
97 

02 L  98 دانشجویان بومی/غیر بومی به کل دانشجویاندرصد 

03 L 99 درصد دانشجویان روزانه/غیر روزانه به کل دانشجویان 

04 L 100 درصد دانشجویان به تفکیک جنسیت به کل دانشجویان 

05 L 101 درصد دانشجویان مجرد/متأهل به کل دانشجویان 

06 L 
نسبت دانشجوی پزشکی عمومی به تخت فعال 

 آموزشی
102 

 



   
 
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

07 L 103 نسبت دانشجو به هیئت علمی 

08 L 
درصد اعضا هیئت علمی با رتبه خاص به کل اعضا 

 هیئت علمی
104 

09 L 105 سرانه فضای آموزشی 

10 L 106 پذیرفته شدگان در هر مقطع تحصیلی درصد 

11 L 
هر مقطع دانشجویان شاغل به تحصیل در  درصد

 تحصیلی
107 

12 L 108 درصد پذیرش دانشجویان غیر ایرانی 

13 L 109 درصد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل 

14 L 110 نرخ رشد پذیرش دانشجو 

15 L   111 درصد پذیرش دانشجو به تفکیک دانشکده 

16 L 
 نسبت دانشجوی دستیاران تخصصی بالینی به تخت فعال

 آموزشی
112 

17 L 113 درصد دانشجوی استعداد درخشان جذب شده 

18 L 114 درصد دانش آموختگان در هر مقطع تحصیلی 

19 L 115 نرخ رشد هیئت علمی در یک سال 

20 L 116 درصد اعضاء هیئت علمی ارتقاء یافته 

 
 



   
 
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

 تحقیقات و فناوری معاونتفصل ششم : 

01R 
مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی به کل درصد 

 مقاالت
119 

02 R 
درصد مقاالت منتشر شده در مجالت خارجی به کل 

 مقاالت
120 

03R 121 درصد مقاالت منتشر شده به زبان فارسی به کل مقاالت 

04R 122 درصد مقاالت منتشر شده به زبان انگلیسی به کل مقاالت 

05R  123 تعداد اعضای هیئت علمینسبت مقاالت علمی به 

06 R 
نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی به 

 تعداد پژوهشگر تطبیق یافته
124 

07R 
نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت خارجی به 

 تعداد پژوهشگر تطبیق یافته
125 

08R 126 درصد مجالت علمی پژوهشی به کل مجالت دانشگاه 

09R 
نمایه شده در پایگاههای  درصد مقاالت علوم پزشکی

 (ISI,PUBMED,SCOPUSمعتبرعلمی )
127 

 
 
 
 
 



   
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

 فصل هفتم :  معاونت دانشجویی فرهنگی

01S 131 درصد مشاوره فردی دانشجویان 

02S 132 سرانه فضای غذاخوری های دانشجویی 

03S 133 سرانه فضای ورزشی سرپوشیده 

04S  134 دانشجویان وام گیرنده به کل متقاضیاندرصد 

05S 135 درصد حضور دانشجویان شرکت کننده در جشنواره 

06S 136 نسبت نشریات چاپی علمی و فرهنگی به دانشجویان 

07S 137 درصد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه 

08 S 138 سرانه فضای فیزیکی خوابگاه 

09S 139 تراکم دانشجو دراتاق 

10S 140 درصد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات 

11S 141 درصد دانشجویان دارای کار دانشجویی به کل دانشجویان 

 فصل هشتم :  معاونت غذا و دارو

01D  145 نسبت داروساز به ده هزار نفر جمعیت 

02 D  146 نسبت داروخانه به ده هزار نفر جمعیت 

03 D 
بازدید انجام شده از واحدهای مواد  نسبت

 غذایی، آرایشی و بهداشتی و انبارهای فعال
147 

 

 

 



   
 

 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

04 D 148 بیوتیکدرصد داروی تجویزی آنتی 

05 D 149 درصد داروی تجویزی تزریقی 

06 D 150 درصد بیماران دریافت کننده داروی تزریقی 

07 D 151 میانگین اقالم دارویی در نسخ 

08 D 
درصد مصرف گروه های دارویی به کل 

 داروهای مصرفی
152 

09 D 153 درصد قلم داروهای گیاهی تجویز شده در نسخ 

10 D 
درصد اقالم دارویی که در سطح عرضه در 

 (PMSفهرست کنترل کیفیت قرار می گیرند)
154 

11 D  درصدPMS 155 قابل قبول 

12 D 
درصد واحدهای تولیدی دارای گواهینامه 

 (FSMSسیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی )
156 

13 D 
درصد نمونه های ناسالم محصوالت خوراکی 

 آشامیدنی و مکمل های غذایی
157 

14 D 158 درصد نمونه های ناسالم محصوالت آرایشی بهداشتی 

15 D 
درصد نمونه های آلوده  محصوالت خوراکی 

 و مکمل های غذایی آشامیدنی
159 

 
 



   
 
 

 شماره صفحه عنوان شاخص کد شاخص

16 D 160 درصد نمونه های آلوده محصوالت آرایشی بهداشتی 

17 D 
تعداد تماس با مراکز اطالع رسانی غذا و دارو 

 در هزار نفر جمعیت
161 

18 D 162 درصد پروانه های صادره داروهای گیاهی به کل 

 بهداشتی درمانیفصل نهم :  تسهیالت 

01 A  165 نسبت پزشک عمومی به هزار نفر جمعیت 

02 A  166 نسبت دندانپزشک به هزار نفر جمعیت 

03 A  167 نسبت پزشک متخصص به هزار نفر جمعیت 

04 A  168 نسبت آزمایشگاه به ده هزار نفر جمعیت 

05 A  169 جمعیت نسبت پرتونگاری به ده هزار نفر 

06 A  170 نسبت توانبخشی به ده هزار نفر جمعیت 

07 A  171 نسبت بیمارستان به ده هزار نفر جمعیت 

 


