




اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

در قالب اینفو گرافی

��ارش شا�ص �ی �م���دی  دا�ه 
            ١٣٩٦-١٣٩٢

��ی و �ما�ی ا�تان ز�جان دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا





آ�وزش



٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ ٢٥٠٠ ٣٠٠٠ ٣٥٠٠ ٤٠٠٠

١٣٩٦
١٣٩٥
١٣٩٤
١٣٩٣
١٣٩٢

٣٨١٠
٣٦١٠  

٣٤٥٦    
٣٢٨٦       

٣٠٥٦            

︑︺︡اد دا﹡︪︖﹢︀ن



٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠

١٣٩٧
١٣٩٦
١٣٩٥
١٣٩٤

٧١٢
  ٧٠٦    

٦٧٢       
٦٠٧          

︑︺︡اد دا﹡︪︖﹢︀ن ︑︭﹫﹑ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩



︨︀ل ٩٦

︨︀ل ٩٥

︨︀ل ٩٤

︨︀ل ٩٣

︨︀ل ٩٢

﹩﹝﹚︻ ️﹫﹨ ︡اد ا︻︱︀ی︺︑



مرتبه علمی اعضاء هیات علمی

استاد : ٢٫٥٪

مربی : ١٥٫٥٪ دانشیار : ١٥٪

استادیار : ٦٧٪



︑︺︡اد
ر︫︐﹥

٦٤
٣٪ر︫︐﹥

٪١١ ٪١٩
٪١٦

٪٥١
دانشکده دندانپزشکی

دانشکده داروسازی دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده بهداشت
و پیراپزشکی

دانشکده پزشکی

رشته های دانشگاهی



�و�ش



سال ٩٢

٢٦٢ مورد

سال ٩٥

٣٢٩ مورد

تعداد طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه

(H index) ایندکس دانشگاه H شاخص

١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦
٣٠ ٣٥ ٣٨



تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت معتبر خارجی

تعداد مقاله به ازاء هیات علمی

سال ٩٣

١٥٩

سال ٩٢

١٤٢

سال ٩٤ سال ٩٥

١٨٤ ٢٣٠

سال ٩٦

٢٨٩

١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦
٠/٦٩ ٠٫٧٤ ٠٫٩٨





سال ٩٢ سال ٩٦
١٢٣٢٩ ١٣١٥٩

﹁︱︀ی ورز︫﹩ (﹝︐︣﹝︣︋︹)



سال ٩٢ سال ٩٦
١٧٥٥٦ ٢٥٦٢٩

﹁︱︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ (﹝︐︣﹝︣︋︹)



سال ٩٢ سال٩٦
١٨٨١٠ ٢٢٣١٨

﹁︱︀ی ︠﹢ا︋﹍︀ه (﹝︐︣﹝︣︋︹)



سال ٩٤
١٥

سال ٩٥
١٦

سال ٩٦
٢٠

١٣٩٥ ١٣٩٦
٣٢٠٠ ٥٠٠٠

﹩﹢︖︪﹡︀ت دا︪︣﹡ ︡اد︺︑

﹩﹢︖︪﹡︀ت دا︪︣﹡ ︣اژ﹫︑



︑︺︡اد ﹋︀﹡﹢ن ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی دا﹡︪﹍︀ه

سال ٩٤
٨

سال ٩٥
٩

سال ٩٦
١٢



︑︺︡اد ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه

سال ٩٤
٨

سال ٩٥
١٠

سال ٩٦
١٤



�مان



جمعیت کل استان : ١٠٥٧٤٦١ نفر 

٪٥١ ٪٤٩ ٪٣٣

جمعیت روستایی

٪٦٧

جمعیت شهری



تعداد بیمار بستری در بیمارستان

١٠٤٥٢٤
٩٨٩٦٦
٩٤٠٨٠

︨︀ل ٨٧٥٩٥٩٢
︨︀ل ٩٣
︨︀ل ٩٤
︨︀ل ٩٥



︨︀ل ٩٥
︨︀ل ٩٢

١٣٦٣٩٨٢

تعداد بیمار سرپایی مراجعه کننده
به پزشک عمومی و متخصص

٨٦٣١٢٠



تعداد اعمال جراحی در سطح دانشگاه

تعداد رضایت اخذ شده جهت اهدا عضو بیماران مرگ مغزی

︨︀ل ٩٢︨︀ل٩٥
٣٧٥٦٠٣٣٧٤٢

١٣٩٢ ١٣٩٦
٩ ﹝﹢رد ٢٠ ﹝﹢رد



تعداد زایمان طبیعی

٧٣١٨     سال ٩٢

٨٢٨٦     سال ٩٥



تعداد تخت فعال استان
︨︀ل ٩٢
١٤٠٨

︨︀ل ٩٦
١٧١٦

تعداد تخت ویژه استان

درصد اشغال تخت بیمارستان دانشگاهی

︨︀ل ٩٢
١٣٨

︨︀ل ٩٦
١٨٨

١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦

٧٣/١ ٧٦/٧ ٨١/٨ ٨٠/٣ ٧٦/٧



وضعیت صورتحساب پرداختی
بیماران بستری در بیمارستان

بیمار شهری

٪ ٠٫٤
( تخفیف )

٪ ٠٫٦
 (سهم بیمه تکمیلی)

٦٫١٪ ( سهم دولت )
٦٫٢٪ ( سهم بیمار)

٨٦٫٧٪ ( سهم بیمه پایه)

بیمار روستایی

٪ ٠٫٠٣
( سهم بیمه تکمیلی )

٣٫٩ ٪ (سهم بیمار)
٧٫٧٪ ( سهم دولت )

٪ ٠٫٨
( تخفیف)

٨٧٫٩٪ ( سهم بیمه پایه)



پایگاه اورژانس شهری و جاده ای

٥٢٣٧
سال ٩٢ سال ٩٦



 هزینه ارتقاء وضعیت هتلینگ بیمارستانها

سال ٩٢ سال ٩٦





٤١٨     سال ٩٢ 

٤٥٦    سال ٩٦  

تعداد خانه های بهداشت



٩٦     سال ٩٢

١١٥     سال ٩٦

مراکز خدمات سالمت شهری و روستایی



خدمات ارائه شده در مراكز مجری پزشک خانواده
سال ١٣٩٥

ویزیت پزشک خانواده: ١٠٥٧٢٣٧ نفر

ویزیت دندانپزشک: ٢٠٧٧٠٩ نفر



٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦

٪٩٩ ٪٩٨ ٪٩٨

درصد پوشش مراقبت دوران بارداری



درصد پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یکسال

١٣٩٤
١٣٩٥

١٠٠٪١٣٩٦



علل مرگ و میر استان در سال ١٣٩٦

٤٣ درصد

١٥ درصدبیماری های قلبی و عروقی
سرطان

٩ درصد

سوانح و حوادث

سایر



�ذا ،دارو و ����زات �ش�ی



تعداد داروخانه ها

١٠٩
سال ٩٦         سال ٩٢

 ٩٣



خرید تجهیزات پزشكی سال ٩٢ الی ٩٦  

٥٦٩ میلیارد لایر 
سال ٩٢ سال ٩٦





٥٦٪پیراپزشكی
٩٪گروه پزشكی

سایر كاركنان
٤٪هیات علمی

٪٣١

آمار نیروی انسانی
تعداد کل نیروی انسانی دانشگاه : ٨٥١٠



پروژه های بهره برداری شده سال ١٣٩٦-١٣٩٤

اعتبار(میلیون لایر)تعدادزیر بنا

٧٥٦٤٩١٩٣١٫٤١٦٫٤٣١



پیگیری، مطالعه و اجرای پروژه های عمرانی از سال ١٣٩٦

اعتبار(میلیون لایر)تعدادزیر بنا

١٣٨٫٤٨٤٦٧٣٫٠١١٫٠٤١



١٣٩٦١٣٩٢

٧٠٤٠٥٧٩١

تعداد پست های مصوب سازمانی



�عاو�� ا��ما�ی



تشکیل معاونت اجتماعی
دی ماه سال ١٣٩٦ در سطح دانشگاه

اهم دستاوردهای معاونت

تشکیل شورای هماهنگی
خیریه های سالمت

تشکیل خانه
مشارکت مردمی استان

برگزاری جشنواره 
آئین محبت

برگزاری اولین
مجمع سالمت استان

تشکیل شورای
پیام گذاران سالمت


