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 تقدری و تشکر 
 تعالی بسمه  

گام پیش از آنکه یک کاستی محسوب رگدد، تهد یدی  ارموزه هک اطالعات اپهی و اساس همه تحوالت و ربانهم رزیی اهست، فقدان اطالعات جامع و بهن
دمریی بدون اطالع از   اطالعات بنیان ره رحکتی است و هب حق هک هب دست رفاموشی سپرده شده است، چیهبود.   جدی ربای یک سازمان خواهد

آنها  علمی  تحلیل  نیز  و  خود  سازمان  ضعف  نقاط  ربآورد  و  اه  مناسب   داشته  کاراهیی  راه خویش،  دمرییت  تحت  مجموهع  رفآینداهی  ارتقا  رد  تواند  نمی 
کار ببندیم ات بخوبی آرنا نهادینه نموده و   رامتری مهم رد جهت رشد و توسعه کشور خواهداتخاذکند.رپداختن هب شاخصه سالمت اپ بود هک باید تمام توان خود را ب

کاافهن نقاط قوت، این مهم مقدور ضعف، رفصت اه و تهدیدات و رد نهایت ربانهم رزیی   نخواهد بود مگر با تجزهی تحلیل دقیق و علمی عملکرد و شناسایی موش
 و اصولی رد جهت ساماندهی رکدن آنها و نیل هب پیشرفت و ارتقاء علمی 

ست و  آمار عبارت است مطالعه و ربرسی ربای مفهوم دادن هب داده اه و محاسبه مقادری عددی است هک ره کدام بیانگر خاصیتی از جامعه و طبیعت ا
گاهی   رو آمار رد تصمیم گیری،ربانهم رزیی   همه علوم جهت پیشبرد اهداف خود هب نوعی هب این علم نیاز دارد ، از این و انتخاب بهترین استراژتی جای

کاران اینجان  ب رد اداره  وژیه دارد . این سالناهم  رد هفت بخش مشتمل رباطالعات و آمار حوزه ریاست و معاونتهای دانشکده تهیه شده و حاصل تالش هم
 ای دانشکده می باشد .آمار و فناوری اطالعات و رابطین محترم آمار رد معاونته

دانشکده، امیدوارم این مجموهع هک بیانگر عملکرد شایان توهج   اینجانب ضمن تشکر از تالش اهی معاونین، دمریان، اعضای هیئت علمی و کارکنان خدوم
کاران ارزشمندم رد تمام واحداه است مورد قبول و رضایت خداوند متعال رقار بگیرد. ان شاءاهلل رد سالیان آ شاهد جامعه ای عاری از بیماری  تی هم

   باشیم 

نشکده مورث امید است این اطالعات رد پیشبرد اهداف دمرییتی و بهبود کمی و کیفی خدمات اراهئ شده توسط مسئولین و کارکنان واحداهی مختلف اتبعه دا 
   . واقع شود
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 شهرستان خلخال  نگاه اجمالي به 

 : شهرستان خلخال

دقیقه   7درجه و    37شهرستان خلخال در  

و    37تا   و   56درجه  دقیقه عرض شمالی 

درجه   48دقیقه تا    1درجه و    48همچنین  

ارتفاع   54و   دارد  قرار  شرقی  طول  دقیقه 

 1800مرکز شهرستان از سطح دریا حدود  

شهرستان حدود متر می باشد.مساحت این  

از   3990 آن  طول   ، است  مربع  متر  کیلو 

حدود   جنوب  به  و   120شمال  کیلومتر 

 .کیلومتر متغیر است  90تا    48عرض آن از  

در حال حاضر دسترسی به خلخال از طریق 

جاده معروف و توریستی اسالم به خلخال از 

  ( به   75شرق  اردبیل  جاده   ،  ) کیلومتر 

از شمال )  ( و جاده کیلومتر    115خلخال 

  .میانه به خلخال در غرب صورت می گیرد

تابع استان آذربایجان شرقی بود بعد از تقسیم شدن این استان به دو   1372خلخال تا قبل از سال  

استان آذربایجان شرقی واردبیل ، این منطقه نیز جز و استان اردبیل گردید . این شهرستان از شمال  

استان زنجان و از غرب به شهرستان کوثرو میانه و از شرق به استان به شهرستان اردبیل از جنوب به  

گیالن محدود است مرکز این شهرستان که قبال ) هرو آباد ( می گفتند از قرن هفتم هجری به بعد 

های یعنی بعد از جدایی فیروز آباد مقر حکومتی شهرستان خلخال شده است به طوری که آثار ونشانه

هم اکنون نیز در بعضی از جا ها دیده می شود از جمله می توان به آثار و دیوارهای از قدمت وسابقه آن  

 . قلعه در محله قلعه باشی که به دوران مغول و قبل ازآن نسبت داده می شود اشاره کرد
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 :وجه تسمیه خلخال  

، چون در وجه تسمیه خلخال روایات گوناگونی وجود دارد آنچه که صحیح به نظر می رسد این است  

این منطقه کوهستانی بوده و دارای ارتفاعات و تپه های متعدد وبلند است وقتی این تصویر های گوناگون  

طبیعی از بلندی نظاره می گردد همچون نقطه های متخلخلی است که کنار هم قرار گرفته اند واین 

ر کثرت استعمال به شکل بگویند و به مرور زمان و در اث(  خال خال) معنی سبب شده نام این منطقه را  

 خلخال درآمده است نا م مرکز شهر هرو آباد است . 

منشا ء اشتقاق هرو آباد : هرو یعنی قلعه ، دژ ،شجاع و دلیر ، هر آو یعنی آب یا رود های متعددی که   

هروان یعنی جایی که افراد دلیر و شجاع ، مجرمین را تنبیه .از چند مسیر به یک مکان جاری می شود  

 و آباد یا هرو آباد از این کلمات مشتق شده است   به نظر می رسد هر ب می کنند.تادیو  

 :خلخال درفرهنگ دهخدا 

آب وهوای آن درقسمت  خلخال یکی ازشهرستانهای هشتگانه آذربایجان شرقی )استان سوم( کشور است

 قزل اوزن گرمسیر  رود  کنار  شمال وجنوب و باخترمعتدل و  قسمت  و  خاوری کوههای طالش سردسیر

رشته جبال طالش درقسمت خاوری وجبال بزکش درباختروقراول درجنوب است جبال طالش   .  است

 :که ازجنوب به طرف شمال امتدادیافته صاحب قلل زیراست

قلّه ناو و الماس ازروی این قلل قسمت نواحی گیالن تا بحرخزر و همچنین نواحی شهرستانهای اردبیل  

 از  و   دارد  قرار  سفیدکوه معروف به آق داغ بین دهستان خانندبیل وشاهرود  و  دوهروآباددیده می شو

راههای آن    مانند   به نظرمی آید. براثراین کوههای حصار   روی قلٌه آن همه مناطق شهرستان هروآباد

 باشد. به گیالن می    راه قدیمی هروآباد  مسیر  در  "ناو   "   مهمترین گردنه آن گردنه  است و  صعب العبور

واین ناحیه را از داخل جنگل به جاده شوسه و آسفالته به آستارا متصل می کند وگردنه های یلوجه و 

قله قارشو که سر جاده میانه به هرو آباد واقع است بر اثر خرابی راه وکوهستانی بودن در فصل زمستان 

با اسب وقاطر برای داد    شش ماه بسته است وبا وسایل موتوری از آن نمی توان گذشت واهالی غالبا

  وستد از راه گیالن رفت آمد می نمایند .
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 :تاریخ خلخال  

باستان   ایران  تاریخی  جغرافیای  کتاب  در  مشکور  جواد  نویسـد دکترمحّمد  می  راولینسون  از   :بنقل 

  نیرومـند ی سفید رود مسکــن قوم  کوهستانهای شمال و جنوب درّه راویلسون عقــیده داشــت که  » 

بنظر می رسد که مرکز آنها نخست در خلخال وطارم علیا وسفلی بوده سپس به   کاووسی )کاسی( بوده و 

هـ.ق در کتاب نزهة القلوب می 740حمد اهلل مستوفی بسال .« اند  سرزمین کنونی گیـالن مهاجرت کرده

چهار   به  موضع  صد  کمابیش  است  دیه  واکنون  بوده  وسط  شهر  خلخال   « خانندبیل  نویسد:  ناحیه. 

در آن والیت حدود دیه کوئی )کیوی( درّه ای است   .وسجهرود و انجیل آباد از توابع آن است وهشتجین

قماة )آفتاب  بر طـرف    فتاب روی آن دّره چشــمه ایســت کـه آبـــش به تابستان یـخ بندد وآبه طرف  

ی که در آبش بیضه )تخم مرغ( می پزد.  رو( که قزاونه ی نسار )زمین آفتاب رو( خوانند چشمه ی دیگر

یست گزو دو بر یک فرسنگی خلخال کوهی است همچون دیواری راست )ازناو( ،شاهولی بر آمده حدود  

می ریزد چنانکه دو آسیاگردان آب از آن حاصل می   ل، قطرات از آن فروبر آن مخرجه زهاب است الیزا

شمسی خلخال به صورت بخشداری اداره می 1318  در سال «  .خلخال از این آب است وبنیاد زرع   شود.

منطقه می نویسد:»طول خلخال   بخشدار وقت در گزارشات خود به مقامات باال مربوط به جغـرافیای  شدکه

  از مرکـــز شهــر تا فرسنگ است و 16  آن از شرق به غـرب  ضفرسنگ وعـر 20از شمال به جنوب 

انزلی    12فرسنگ،تامیانه  12  اردبیل تا  ماسوله    15فرسنگ،  راه  از  رشت  وتا   18 فرسنگ،تا  فرسنگ 

روستا   420خلخال فرمانداری مستقل گردید که در آن هنگام    1320در سال    .«فرسنگ است  24زنگان

فکر معرفی شده اند که  ش. اهالی خلخال مردمی روشن  1330بود . در فرهنگ جغرا فیای ایران بسال

دانش پروری وشعروادب معروفند. همچنین در فرهنگ معین   عداد خاص دا رند وبه فرهنگ دوستی واست

بخشی از خلخال به آن تکلّم  ،خلخالی لهجه ایست از شعب لهجه های ایرانی و آذربایجانی که در آمده

   .می کنند

ستان زنجان واز غرب به به ا شهرستان خلخال از شمال به اردبیل ،از شرق به استان گیالن ،از جنوب  

مرکز آن شهرستان خلخال است که قبالً به »هرو آباد «مشهور  .شهرستانهای کیوی و میانه محدود است

آغ داغ ) بام خلخال(  کوه  متر در   3303متردر حاشیه ی رودخانه ی قزل اوزن تا  600ارتفاع آن از   . بود

است )   .متغیّر  بیل  خانند  بخشهای:  شامل  کنونی  بهخلخال  رستم  خورش  مرکزی(  مرکزیت  بخش 

  .هشتجین و شاهرود به مرکزیت کلور می با شد
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 تقسیمات کشوری شهرستان خلخال : 

شهرستان خلخال به مرکزیت شهر خلخال  شامل سه بخش )مرکزی ، خورش رستم به مرکزیت    

خانندبیل شرقی ، خانندبیبل غربی، سنجبد شرقی، هشجین و شاهرود به مرکزیت کلور ( دهستان)

نفر و   82068روستا با جمعیت    147خورش رستم ، خورش رستم شمالی ، پلنگا، شال و شاهرود(   

وسعت در جنوب استان اردبیل واقع است .زبان مردم شهرستان آذری است . بیشتر اهالی بخش شاهرود 

 کردی کرمانجی تکلم می کنند.به زبان تاتی و دهستان سنجبد شرقی به زبان  

 :راه های منتهي به خلخال 

هشجین ،   -سرچم ، خلخال    - ، خلخال     آبگرم ، کوثر   -پونل ، خلخال    -، خلخال     اسالم   - خلخال   

سرچم   - ماسال ، هشجین    -ماسوله ، گیلوان    -ماجوالن    -درام ، شال    -کلور    -کلور ، خلخال    -خلخال  

 درام   - برندق    - ، هشجین  

 رودخانه های خلخال:  

شهرستان خلخال دارای رودخانه های متعددی است که همگی آنها پس از سیراب نمودن قسمتهای 

 بسیار محدودی از دور و بر خود ، بدون استفاده خاصی به رودخانه بزرگ قزل اوزن میریزند . 

 :   رودخانه های مهم خلخال شامل

شهر خلخال واقع است و پس از عبور از    در جنوب   سر چشمه آن چشمه ازناو است که   :ازنو چایی    

 روستای خوجین و پدید آوردن باغهای زیبا در امتداد این رودخانه به شهر خلخال می رسد 

که از دامنه کوههای باغرو تالش که در شرق شهرستان واقع است سرچشمه می گیرد و    :نورعلی چایی  

 .   شرق وارد شهر خلخال می شودپس از گذشتن از روستای اندبیل از سمت  

که از سمت جنوب غربی خلخال وارد شهر می شود و بعلت محدود بودن حوزه ، آب   :قئز باخان چایی

آن بصورت فصلی بوده و در بارندگی های شدید و به گفته قدیمی تر ها امکان وقوع سیل نیز وجود 

 .  دارد

را تشکیل   هیرو چاییبه هم می پیوندند و رودخانه    سه رودخانه باال در مرکز شهر خلخال   :هیرو چایی    

می دهند که در امتداد جاده خلخال اردبیل به سمت شمال غرب در جریان بوده و در اطراف خود  

 .  باغهای زیبایی بوجود آورده است
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که از حوزه سنجبد شرقی و روستاهای شمالی نظیر اوجغاز سرازیر شده و در نزدیکی    آرپاچایی: 

به هیرو چایی می پیوندد که در ادامه با تعدادی رودخانه فصلی هم به هم پیوسته   "ایناالوا    "  روستای

 .  و پس از گذشتن از شهر گیوی و پیوستن به رودخانه فیروز آباد به قزل اوزن می ریزد 

رودخانه شاهرود که در بخش شاهرود و به سمت جنوب در جریان است و پس از طی مسیر   :شاهرود   

 .  پیچ و خم خود به قزل اوزن می پیوندد پر  

معروفترین و پر آب ترین رودخانه شهرستان خلخال است که در قسمت غربی شهرستان    : قزل اوزن   

خلخال و در بخش خورش رستم از شمال به جنوب در جریان بوده و بعلت ارتفاع نسبتا زیاد روستاهای 

میسر نیست . این رودخانه از ارتفاعات کردستان    اطراف آن ، استفاده از آب آن برای اغلب روستاها

سرچشمه می گیرد که پس از گذر از مسیر های پر پیچ و خم کردستان و آذربایجان شرقی به حوزه  

خلخال وارد شده و پس از گذر از آن به سد منجیل میریزد که در ادامه با نام سفید رود به دریای خزر 

 . می ریزد  

 :کوه های معروف خلخال 

 موقعیت مکانی ومحلی  ارتفاع به متر  نام کوه  ردیف 

 در بخش خورش رستم  3300 آق داغ  1

 در بخش مرکزی در روستای بیرق  2190 آلوچه داغ  2

 در بخش مرکزی در غرب روستای بلوکانلو  2550 اوجقاز  3

 در بخش مرکزی 1950 ازناو  4

 در بخش شاهرود 2640 پلنگان 5

 مرکزیدر بخش  3010 عجم 6

 اقلیم و جغرافیای خلخال :

ای معتدل است. ای گرم و مدیترانهای خشک و گرم، مدیترانهشهرستان خلخال دارای سه اقلیم مدیترانه

دارای  است.  متفاوت  دیگر  سال  به  سالی  از  آن  بارندگی  میزان  منطقه،  بودن  کوهستانی  علت  به 

ارتفاعات شرقی و کوهستانی طالش سرد .  های معتدل و بسیار مفرح استو تابستان   های سردزمستان

طول مدت سرمای این شهرستان بیش از پنج ماه  .  اوزن گرم و مرطوب استو پربرف و کنار رود قزل
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شود این است و برف سنگین زمستانی سبب بسته شدن جاده اسالم به خلخال در گردنه الماس می

یابد قه کوهستانی است که ارتفاع آن از شرق به غرب و از شمال به جنوب کاهش میشهرستان یک منط

است که مانند سدی ما بین دریای خزر رشته کوههای تالش درشرق آن از شمال به جنوب کشیده شده

های غربی آن  های شرق در دامنهاست به طوریکه بر خالف دامنهو استان گیالن و آذربایجان قرار گرفته

انبوه و قابل توجهی مالحظه   در باران و خشکی هوا پوشش گیاهی  منطقه خلخال به جهت کاهش 

این شهرستان رود مهم   مانند شاهروداوزن و شاخهقزلنمیشود.در  آن  و    های  آرپاچای   ، ، هروچای 

آباد به طرف جنوب جریان داشته و پس از جمع شدن در سد منجیل ، آخر سر به دریای خزر سنگ

 میلیمتر است   300مقدار بارندگی ساالنه ثبت شده در ایستگاهها بطور میانگین حدود .میریزد

  و در قسمت شمال و جنوب   آب و هوای خلخال در قسمت شرقی و دامنه ارتفاعات طالش سردسیر

وغرب معتدل است فقط کناره های رودخانه های قزل اوزن گرم می باشد باد های گوناگون و برف و 

 هوا می شود   سردی واعتدال  سمی در تغییر آب و هوای این منطقه موثر بوده و باعث باران های مو

 :باد های خلخال 

محلی )مه( و )گرمیش(   که درجهت مخالف هم هستند و دراصطالح در خلخال دو باد مهم می وزد

  .نام دارد

 :خاک و محصوالت  

حوزه قزل اوزن است دارای خاک های آهکی و آذرین به بویژه ) کنگلومرا ( بوده و از    ءخلخال که جز 

رس انواع درختان میوه ه خاک خلخال برای    روی هم رفته  جنس رسی آهکی و ماسه ای می باشد

سیب ؛ گالبی ، توت، گوجه ، زرد آلو ،   مستعد است به همین سبب است که از محصوالت سر درختی

به دست   به ، انجیر، درنقاط گرم به خوبی  وانگور  بالو ، بادام ، گردو درنقاط سر د و معتدل گیالس ، آل

 . می آید
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 :دین و مذهب 

درصد اهالی شیعه اثنی عشری   90دین این سامان اسالم و همه مردم آن  مسلمان هستند بیش از  

کجل ، دایی کندی ، قوسجین  بوده و دربعضی از نقاط از جمله هشتجین ، کزج ، مزرعه، شمس آباد ،

 ، قشالق دیز و زاویه اهل تسنن وجود دارد 

 زبان ولهجه  

از آبادی های زبان اکثریت  شمال خلخال کردنشین هستند و به  مردم خلخال ترکی است تعدادی 

گویند می  کردی سخن  شاهرود لهجه  بخش  روستاهای  از  تاتی صحبت   ودرتعدادی  لهجه  به  اهالی 

  .کنندمی

 : صنایع دستي خلخال

جاجیم خلخال یکی از صنایع  ... جاجیم ،گلیم، فرش ابریشم، جوراب پشمی ... انواع صنایع چوب و

دستی صادراتی کشور است که شهرت آن جهانی است جاجیم بافی یکی از صنعت های بومی و سنتی 

صنعت   دارد و نوعیدیرینه و کهنی را    که سوابق  می باشد خلخال    در منطقه شهری و روستایی

 .دستی از بافت های داری محسوب می شود

 :های گردشگریجاذبه

چشمه ازناو ،چشمه میرعادل ، امامزاده سید ابراهیم خمس ، الماس ، امامزاده سید دانیال ، امامزاده 

عبداهلل کلور،جاده توریستی آسالم خلخال ، مقبره سید حمزه روستای لرد ، مقبره سید عین علی در 

انقاه گیلوان ، زیارتگاه روستای آلهاشم ، مقبره سید الیاس و سید هاشم در روستای زاویه سادات ، خ

مقبره سید صدرالدین انصاری درروستای دایی کندی ، سید ابوالقاسم در روستای کاالر و مقبره سید 

 . حسن در کلور
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 تفرجگاه اندبیل 

میرعدیل بوالغی ( معروف است در پنج کیلومتری تفرجگاه اندبیل که بیشتر به چشمه میر عدیل )  

شرق مرکز شهرستان خلخال ، در محدوده روستای اندبیل و در کوهپایه های تالش قرار گرفته و دارای 

از  پر  و  از جمله عجم  تماشایی  قله های  و در میان  استان گیالن  با  زارهای جنگلی و همجوار  بوته 

واقع گردیده است که همه ساله در فصول مساعد سال بویژه    چمنزارها و چشمه سارهای پر آب و زالل 

سیزدهم  در  بخصوص   ، یابند  می  محل حضور  این  در  زیادی  گردشگران  و  مسافران   ، تابستان  ایام 

این منطقه سر سبز و زیبا .  فروردین که محل تجمع جمعیت انبوهی از خانواده های شهرستان میباشد

ی است که همه ساله در فصول گرم سال مسیر قدیمی و زیبای وعده گاه طبیعت گردان و عالقمندان

پیاده روی خلخال تا اسالم را با پای پیاده از اینجا شروع می کنند و با طی این مسیر از زیباییهای آن 

آب چشمه میرعدیل بسیار گوارا و مطبوع بوده و بخاطر ظرفیت باالیی .  استفاده کرده و لذت می برند

دخانه ای با همین عنوان است که در پایین دست چشمه با ایجاد سد های مختلف که دارد سرچشمه رو

قابل ذکر است که .  و همچنین استخرهایی توسط اهالی ، پرورش ماهی قزل آال نیز در آن رونق دارد 

تفرجگاه اندبیل دو سال است که میزبان فستیوال سراسری بازیها و ورزشهای زمستانی است که در 

استانهای کشورمان برای شرکت در این جشنواره زیبا و مفرح شرکت می کنند فستیوال  از تمام     آن

 ورزشهای زمستانی خلخال که همه ساله در تفرجگاه اندبیل برگزار می شود 

 آبشار نره گر 

اکثر مردم این روستا به .  این آبشار در روستای اسبو از توابع بخش شاهرود شهرستان خلخال قرار دارد  

برای رسیدن به این آبشار ، پس از .  مشغولند و باغات آنها را درختان گردو تشکیل می دهد باغداری  

کیلومتر که بصورت صعب العبور بوده و فقط بصورت   2گذر از داخل روستا و طی مسیری در حدود  

آبشار می رسیم این  به  و سرباالیی  فراز .  پیاده  بر  باریده شده  زمستانی  برف  از  آبشار  این  آب   منبع 

کوههای که این آبشار در دامنه آن جریان دارد تامین می شود و با وجود بارندگی های خوب فصل بهار 

 ، اگر برف خوبی در زمستان نبارد ، میزان آب آن کم خواهد بود 
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 حمام تاریخي نصر  

  این بنا متعلق به دوره قاجار است و طبق تحقیقات محلی و مطالعه در کتب تاریخی )تاریخ گیالن و

در   1228دیلمستان ،سیری در تاریخ آذربایجان و...(بدلیل خشکسالی و قحطی حادث شده در سال  

حمام نصر .هرو آباد )خلخال( بعنوان بنائی عام المنفعه برای تامین نیازهای اهالی محل بنا شده است

جار تعلق دارد و خلخال که در جوار رود خانه نور علی چای و در بافت بازار بنا گردیده است به دوره قا

فرم معماری آن با تفاوت های جزئی از اصول کلی حمام های ایران پیروی میکند که در نقشه آن به 

ورود به هشتی از طریق پیشخانی میسر است که کف آن پایین تر از سطح خیابان می .چشم می خورد

یک ورودی به هشتی که باشد و با دو پله به سطح معبر میرسد این قسمت دارای دو ورودی می باشد  

به عنوان فیلتری ما بین سربینه و فضای بیرون عمل میکند و ورودی دیگر با چرخشی به سربینه منتهی 

متر    4/    1×     16/    1می شود تا جلوی دید مستقیم از ورودی به سربینه گرفته شود داالنی نیز به ابعاد  

دیده که این فضا نیز به هشتی ورودی منتهی در قسمت شمالی به صورت الحاقی به پالن بنا اضافه گر

ورودی ( در ارتباط با گرمخانه می باشد به احتمال  ) می گردد این راهرو از طریق سه داالن ارتباطی  

است بوده  داالن محل چال حوض حمام  این  کناری    قوی  بازوی  با چهار  مربع  دارای پالن  سربینه 

ه درویشی می باشد منتهی میگردد پس از عبور از سربینه میباشدکه با کاربندی به بزرگی که به فرم کال

این بخش که به فرم هشت ضلعی می باشد ، در ارتباط . وارد میاندر و از آن طریق گرمخانه می شویم

با فضا های خدماتی و خزنیه می باشد. اتاق تنظیف که در سمت شمال گرمخانه قرار دارد با توجه به 

ا به گونه ای طراحی گشته که در حاشیه قرار گیرد و دید مستقیم به فرهنگ مردم و ماهیت این فض 

داخل به وسیله گردش و پیچش جرزها شکسته شود سرویس بهداشتی نیز در ارتباط با میاندر ایجاد 

شده که دسترسی به آن هم از سربینه و هم از گرمخانه میسر باشد .تون آتشدان و تاسیسات مورد نیاز 

ر ضلع پشتی خزنیه بوده که بعدها تخریب گشته است .پی سنگی با مالت آهکی جهت گرم کردن آب د

سانتی متر می باشد و جرزها و دیوارهای ضخیم این حمام   100الی    80و پایه های آجری به ضخامت  

به وسیله سنگ و آجر با مالت آهک اجرا شده است پوشش سقف به صورت طاق و گنبد می باشد که 

بع به دایره جهت اجرای گنبد از کاربندی استفاده گردیده است از قوسهای مورد برای تبدل زمینه مر

استفاده در طاقهای این بنا می توان به پنج او هفت ، کلیل ، گهواره ای وکشکولی اشاره نموداین حمام 

در قسمت سربینه دارای نقاشیهای زبیای می باشد که در حال حاضر با چند الیه گچ وسیمان سفید 

نده شده است در حال حاضر پنج الیه تزئینی در این قسمت به چشم می خورد که تنها الیه اول  پوشا
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)اصلی (و الیه چهارم دارای ارزش هنری و تاریخی می باشد از دیگر تزئینات می توان به کاربندیهای 

این حمام در   اجرا شده در سربینه و گرمخانه اشاره نمود.آخرین مالک این بنا خانواده ذکائی بوده اند

توسط اداره میراث فرهنگی خریداری گردیده و در حال حاضر جهت تبدیل به اداره میراث   1381سال  

 فرهنگی خلخال و موزه آثار باستانی در اختیار این اداره می باشد 

 قلعه خشتي گیلوان  

توابع بخش شاهرود شهرستان خلخال در محوطه وسیعی ک  از  قلعه در روستای گیلوان  فاقد این  ه 

پوشش گیاهی چشمگیری است قرار دارد . این بنای زیبا دارای چندین برج است که به فواصل مختلف 

از همدیگر قرار گرفته اند که ارتفاع آنها در اثر گذشت زمان و عوامل طبیعی کاهش یافته و بازوهای 

و از بین رفته است ولی آن کامال از بین رفته است . دیوارهای قلعه نیز در برخی قسمت ها فروریخته  

بقیه دیوارها سالم و پا بر جا می باشند . یکی از برجهای قلعه در فاصله دورتر ، در نقطه ای که احتمال  

در .  حمله مهاجمان از طرف دره به قلعه می رود ، ساخته شده که تا حدودی بزرگتر از سایر برجهاست

مصالحی که برای ساخت .  به دوره اسالمی است  کنار قلعه قبرستان قدیمی نیز وجود دارد که مربوط  

این قعله بکار رفته است ، خشت و سنگ می باشد و بدلیل نمای خشتی آن که کمتر در قلعه های 

 آذربایجان به چشم می خورد به این اسم معروف گشته است . 

 روستای گردشگری کزج   

در دامنه کوه مشرف به رودخانه جزو بخش خورش رستم شهرستان خلخال است و در ساحل شرقی و   

روستای دارای   10روستای هدف گردشگری استان و    12جزء     این روستا .  است   قزل اوزن واقع شده

متری از سطح   1250بافت با ارزش معماری سنتی در کشور محسوب می شود این روستا در ارتفاع  

فاصله   به  و  (  12دریا  ) هشجین  بخش خورش رستم  مرکز  از  مرکز   57و    کیلومتری  از  کیلومتری 

شهرستان خلخال واقع است . شغل اهالی روستا دامداری و کشاورزی بوده و به زبان ترکی آذربایجانی 

به علت نزدیکی این روستا به ماسوله و شباهت زیاد بافت این روستا با ماسوله و بر .  تکلم می کنند 

اسوله از سکنه این روستا هستند که اساس نظریه کارشناسی متخصصین ، اهالی روستای گردشگری م

در گذشته های دور به علت کوچرو بودن مردم این روستا و استفاده از منطقه ماسوله به عنوان ییالق 
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بخشی از جمعیت روستای کزج در آن منطقه ساکن شده و روستای ماسوله را به روش روستای کزج ،

 .   بوجود آورده اند

 غار جالل آباد  

در منتهی الیه جنوب شرقی شهرستان خلخال در بخش شاهرود و در نزدیکی روستای  غار جالل آباد 

متری از سطح دریا   2400جالل آباد , در ضلع غربی رشته کوه ماسوله داغ ) تالش ( و در ارتفاع حدود  

است ، حدود  .  واقع شده  مرکز شهرستان خلخال  از  آباد  غار جالل  است  77فاصله  برای .    کیلومتر 

طریق دسترسی   از  ماجوالن  گیلوان  راهی  سه  محل  در   , شال  دهستان  از  عبور  از  پس  غار  به 

کیلومتر راه شوسه به روستای جالل    25   ماجوالن که به ماسوله منتهی می شود , پس از حدود   جاده

آباد می رسیم که غار جالل آباد پس از طی نیم ساعت پیاده روی در دامنه کوه قابل دسترسی خواهد 

 .  بود

 غار هفت خانه  

یئدی دام ) هفت خانه ( در جنوب غربی شهر خلخال و شمال روستای گرمخانه و در ارتفاع حدود  غار 

کیلومتری شهر خلخال قرار دارد   20این غار در  .متر از سطح دریا و در زیر کوه واقع شده است    1600

طرف روستای گرمخانه منشعب هشجین به    -جاده خلخال    16و بوسیله جاده آسفالته که از کیلومتر  

غار یئدی دام از هفت تاالر کوچک ) دام ( که به ترتیب پشت .  می شود به شهر خلخال مربوط میگردد

سر هم قرار دارند ، تشکیل شده است . این غار دارای دو دهانه ورودی است که دهانه اصلی رو به شرق 

لت قابل دسترسی است . ارتفاع این تاالرها به طور قرار دارد . چهار تاالر ) دام ( از این دهانه به سهو

متر و به عرض  4ارتباط به بقیه خانه ها ار طریق راهرویی به طول .  متر می باشد  3متوسط بیشتر از 

 .   صورت می گیردسانتیمتر که طرفین آن سنگ چینی شده است ،  50و   70و ارتفاع 

 آبگرم گرمخانه  

یلومتری جنوب غربی خلخال ، چندین چشمه آبگرم معدنی وجود ک  18در روستای گرمخانه و حدود   

 .  درجه سانتیگراد متغیر است   50تا  30دارد که درجه حرارت آنها از  
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 پارک ال لر باغي 

قئرخ   "این پارک در محلی بنا شده است که سالهای سال مردم خلخال ، آن منطقه را به اسم   

سیزده بدر خلخال همواره با نام این منطقه عجین می شناختند و    "حاجت بوالغی    "یا    "بوالغ  

بوده است . با گسترش شهر و ساخت و ساز ها به داخل باغها، کم کم این منطقه سر سبز و خاطره 

و عمال از بین می رفت که با خرید این  بر انگیز جای خود را به خانه های نوساز شهری می داد  

، عمل بسیار ارزشمندی برای فرهنگ و تاریخ خلخال  باغ از سوی شهرداری و تبدیل آن به پارک  

 .    انجام گرفت

 جشنواره ها  

چند سالی است که در تمام نقاط کشورمان شاهد یک سری مراسم فصلی و منحصر به فرد هستیم 

بسته به شهرهای مختلف این جشنواره ها متفاوت است . خلخال هم از این قاعده مستثنی نیست    که

و با توجه به زمان برداشت برخی محصوالت یا موقعیت جغرافیایی خاص یا آیینهای خاص برخی مناطق 

 ، این جشنواره ها برگزار می شود که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می کنیم

 ایبجشنواره رغ -1

شهرت دارد در   "اولولر بایرامی    "جشن رغایب یا جشن آرزوها که در مناطق مختلف آذربایجان به  

برگزار می شود ،.  خلخال و در شهر کلور به سبک و سیاق خاصی  لیله اولین شب جمعه ماه رجب 

شتر ست که فضیلت بسیاری دارد و به منظور کسب هر چه بی  "شب آرزوها    "الرغایب یا به عبارتی  

اعتقاد ویژه اهالی منطقه .  رحمت الهی و رسیدن به حوائج معنوی ، اعمالی نیز برای آن ذکر شده است 

همه اموال و دارایی اش را به حضرت محمد  (س )بر آن است که چون در عید رغایب ، حضرت خدیجه

درهفته های )ص( بخشید ، به شکرانه آن باید بهترین سوغاتی های محلی را پخت و خیرات کرد .  

، رغایب  برگزاری جشن  به  این منتهی  از جمله   . دارد  خاصی  رواج  محلی  های  سوغاتی  پز  و  پخت 

و   طبقی ، ضیابری "ها نوعی حلوای محلی است که به سه شیوه و شکل متفاوت تهیه می شود  سوغاتی

که همراه با   که ترکیب ساده و در عین حال ماهرانه ای از آرد برنج ، عسل و دوشاب است  "موچه  

جشنواره رغایب هر ساله با استقرار گروههای .  گردوی خرد شده مزه بسیار لذیذی به خود می گیرد

از نوادگان امام موسی بن  مختلف مردم و خانواده هایشان در کنار امامزاده عبداهلل کلور که به قولی 

این امامزاده در دره سر سبز .  ع( هستند از نخستین ساعات اولین جمعه ماه رجب آغاز می شود )  جعفر
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در کنار رودخانه شاهرود قرار دارد . محوطه این امامزاده و اطراف   "پلنگا   "شاهرود ، زیر کوه زیبای  

به سبب وجود انبوهی از باغهای میوه ، محیط با طراوت و شادی را به منظور برپایی این جشن   آن ،

این روز ، با لباسهای محلی سعی در پاسداشت فرهنگ فراهم می کند . مردم این منطقه از خلخال ، در  

و گذشته خود دارند . مردان کت و شلوار و جلیقه هایی از جنس پارچه های بافته شده از پشم بز بر 

تن می کنند و کالههایی به شکل تاس و از همین جنس بر سر می گذارند . بعضی از آنها نیز به یاد آبا 

 "به همراه دارند . زنان منطقه نیز معموال لباسهای محلی خاصی به نام  و اجداد خود تفنگهای سر پر  

 .  می پوشند   "شی شلوار  

حضور در نمایشگاه   .نخستین برنامه جشن رغایب ، زیارت اهل قبور و زیارت امامزاده عبداله است  

و رسوم   تولیدات و صنایع دستی منطقه است که نمونه های کوچکی از تولیدات ، صنایع دستی و آداب 

بافت انواع گیوه های محلی منقش به نقش های زیبای  .مردم منطقه به نمایش عمومی در می آید  

نان و انواع شیرینی های محلی ، نمایش طبیعت و نقوش اسلیمی ، نمایش مراحل پخت انواع غذاها ،

یکی از .  شگاه است و لباسهای محلی از بخشهای این نمای  بافت انوع طناب ها ، نمدها ، گلیم ، جاجیم

منطقه  وبازاریان  بازارچه کسبه  این  در   . است  بازارچه محلی  برپایی   ، رغایب  اصلی جشن  بخشهای 

شاهرود ، شهرهای مجاور و حتی استانهای مجاور نیز حضور یافته و اجناس و کاالهای گلچین شده 

ارند ، ناهار را در همان خانواده هایی که از صبح در محل جشنواره حضور د.  خود را عرضه می نمایند 

صرف می کنند . بعد از ظهر نیز بیشتر به اجرای   "فسنجان   "  محل با انواع غذاهای محلی ، مخصوصا 

 "شنبه درزن خوانی    "برنامه ها و بازیهای خاص محلی سپری می شود . از جمله این آیین ، مراسم  

اسه ای از آب چشمه زالل کنار امامزاده است . در این مراسم زنان میانسال و پیشکسوت با پر کردن ک

و به نیت بر آورده شدن آرزوهای جوانان دم بخت ، دو عدد سوزن یا سنجاق را در قطعه چوبی کوچک 

فرو برده و در داخل کاسه آب می اندازند ، سپس اشعار خاصی را زمزمه می کنند . با نزدیک شدن این 

ه ازدواج شخص نیت کرده ، فال او خوش یمن تلقی شده دو قطعه چون سوزن دار به همدیگر ، به نشان

و با کف زدن و شعر خوانی حاضران همراه می شود . از دیگر آییهای این روز که ویژه زنان میانسال 

زنان در چندین گروه دایره ای شکل به دور است . در این مراسم ، "ایمچه سر   "است ، اجرای مراسم  

با ریتم خاصی دستهای گرده کرده همدیگر را به باال و پایین می برند   هم چرخیده و به طور متناوب و

مردان منطقه نیز در این روز بازیهای خاص را  .  مشابه این مراسم در روز سیزده بدر نیز اجرا می شود .

است . این بازی که حول   "قیش ووردی    "یا همان   "قیشه مزا  " که از آن جمله بازی اجرا می کنند ،
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در این .  دایره بزرگ و در محوطه ای وسیع به اجرا در می آید ، توسط دو گروه اجرا می شودیک  

میان کودکان ونوجوانان هم از تفریح و شادی بی نصیب نبوده و بازیهای خاص خود را انجام می دهند 

 رسد و بدین ترتیب روز جشن رغایب با بازگشت مهمانان و شلوغی مسیر برگشت و .... به پایان می  

 فستیوال ورزشهای زمستانی خلخال -2

فستیوال ورزشهای زمستانی خلخال دو سال است که در محل تفرجگاه اندبیل و در بهمن ماه برگزار    

سال دوم بسیار پر رونق تر از سال اول و با استقبال بی نظیر شرکت کننده از استانهای   می شود که

در این جشنواره دو روزه  .  مختلف کشورمان و همشهریان خلخالی برای دیدن این جشنواره همراه بود

 ورزشکار در رشته های کوهنوردی، تیراندازی به اهداف پروازی، اسکی، تیوپ سواری، دوچرخه سواری

در بخش ساخت تندیسهای یخی و برفی نیز .و موتورسورای کوهستان به رقابت با همدیگر می پردازند  

استقبال شرکت کنندگان از این  .شرکت کنندگان از استانهای مختلف کشورمان به رقابت می پردازند

بهمن   ترا  87جشنواره در  با  اندبیل  بود که جاده شش کیلومتری خلخال به روستای  فیک به حدی 

سنگینی رو به رو شد و بسیاری از عالقمندان با پای پیاده خود را به محل برگزاری جشنواره رساندند.  

روز برگزاری این .  به گفته تعدادی از دوستان برگزاری چنین مراسمی در خلخال بی سابقه بوده است

برای شرکت در از همه شهروندان عزیز  و    جشنواره چنان جذابیت و هیجانی دارد که  این جشنواره 

 .  داشتن یک روز خوب و پر هیجان دعوت می کنیم 

 آق داغ  

دومین قله مرتفع استان محسوب ,    متر از سطح دریاهای آزاد , بعد از سبالن  3309قله آقداغ با ارتفاع  

دامنه های این کوهستان همه ساله .   می شود و تقریبا در جنوب شهرستان خلخال واقع شده است

تازه ای از گلزار و چمنزار به خودمی پوشد وباالخص گیاه خوراکی ریواس که در هنگام   بهار لباس 

مناطق کمی درکشور می روید به وفور در دامنه های این کوهستان یافت می شود و مزه منحصر به 

فرد و خاص خودش را دارد  . هر ساله در اواخر خردادماه که بهترین فصل صعود همگانی به این قله 

است همایش صعود سراسری قله آغ داغ با حضور خیل عظیم مشتاقان و ورزشکاران از استانهای مختلف 

بنا به گفته استادان و کارشناسان فن صعود زمستانی به این قله یکی از صعود  .کشورمان برگزار میگردد

ردی برای از همه عالقمندان به رشته کوهنو .های مشکل و فنی رشته کوهنوردی به حساب می آید

 .   صعود به قله آغ داغ و دیدن زیباییها طبیعت بکر این منطقه از آذربایجان دعوت می کنیم

http://www.khalkhalim.com/index.php?option=com_content&view=category&id=52:1388-06-26-08-33-42&Itemid=59
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 قله عجم 

ارتقاع   با  و  است  گردیده  واقع  قله درقسمت شمالی شهرستان خلخال  دریا   3009این  از سطح  متر 

از تفرجگاه مسیر جنوبی دسترسی به این قله  .  دومین قله بلند شهرستان خلخال محسوب می شود

ازمسیرهای جنگلی که شامل  از گذشتن  بعد  و  است شروع می شود  ای جنگلی  منطقه  اندبیل که 

درختان پر تراکم بلوط وحشی و تمشک وآلومی باشد به دامنه ی اصلی کوه منتهی می شود . مسیر 

ار تند و مسیر شمالی دسترسی به قله بعلت شیب بسی.  دامنه ی جنوبی قله شیب تندی تا سر قله دارد

بنا به گفته اهالی منطقه ، در راس قله قبر .  به کوهنوردان پیشنهاد نمی شود   خطر ناک بودن مسیر ،

شاه عجم واقع است که بخاطر همین باور همه ساله مردمان روستاهای کردنشین دامنه های این کوه 

ساختمانی وجود   مراسم محلی برای گرامیداشت شاه عجم می گیرند همچنین در راس قله یک بنای 

دارد که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکائیها آن را بر فراز قله بنا نهادند تا قسمت جنوبی شوروی سابق 

 . راکه همان جمهوری آذربایجان است تحت کنترل خود بگیرند

 زیارتگاه ها 

و در شش    این روستا از جمله روستا هایی است که اکثریت ساکنین آن سادات بوده: آلهاشم سفلی 

در آنجا   (  امام موسی کاظم ) ع   و چهار نفر از نوادگان جنوب شرقی مرکز خلخال قرار دارد  کیلومتری

امیر ولی الدین و امیر ابراهیم و امیر نعمت اهلل و امیر سید احمد و مرقد   که عبارتند از   مدفون هستند 

در   از نویسندگان  ت بر اساس قول برخیوایوان اس  شریف این بزرگواران دارای صحن ، ضریح و گنبد 

از   عده ای از بنی هاشم می خواستند خالفت را  (  زمان حکومت مامون بعد ازشهادت امام رضا ) ع

، امیر نعمت اهلل ریاست این عده را به عهده   و سید اشرف  سید جالل الدین  منتزع نمایند   بنی عباس

ل الدین درحوالی الهیجان و سید اشرف در حوالی طالش سیدجال  با بنی عباس   داشتند که در جنگ

و در روستای آلهاشم توسط عوامل بنی عباس   فرار می کند  به شهادت می رسند و امیر نعمت اهلل

  .شهید می شود و برادر زادگانش که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودنداسیر می شوند

  در این روستا قرار دارد که این مزار بارها   سید نصیرمعروف به    سید علی اشرف  مزار شریف: ارسون 

 .می باشند    ایوان  و گنبد و   بازسازی شده و فاقد ضریح

 عینعلی بابا، اندبیل : سید قاسم :  اسمرود
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بابا صفا  -د: سید جعفر ،اوجغاز : سید محمد ،ایلوانق : شیخ شهاب الدین ، بفراجرد : سید محم  ترک

 ید هاشم ، س  خانقاه بفراجرد :،  

ایوان و ضریح   مزار سیددانیال:خانقاه سادات و مسجد است وازاوالد امام   که دارای گنبد و صحن و 

   می باشند و در سه کیلومتری   زیارتگاه های خلخال  و پر زائر ترین  و از معروفترین(  موسی کاظم )ع 

   و در عیدهای   شنبه و جمعه روزهای پنج    شده است که همه ساله   مرکز خلخال واقع شمال شرقی 

 . شور وحالی دیگری ایجاد می شود  عاشورا در این محل مقدس  و در روزهای    قربان وغدیر خم 

ازتاریخ   :سیددانیال جغرافیای خلخال وآقای سیدجمال   بنا به نوشته آقای محمد محقق در مختصری 

 . است  دوره صفویه   کی از مشایح مد فن ی  آذربایجان  ترابی طبا طبایی درجلد دوم آثار باستانی

 (میرزمان شیخ یوسف  - ( دارای صحن و ضریح و مسجد است  سید ابراهیم :خمس

  سید هاشم و سید ابراهیم   سید ابراهیم ) ازنوع معماری که در بقعه  -سید قاسم    -سیدهاشم  :  خوجین

 .مربوط می شود  سلجوقیان  به دوران حکومت  انجام شده

این دو بزرگوار در یکجا دفن شده اند . و دارای صحن مسجد   سید الیاس و سید هاشم : ساداتزاویه    

 . وضریج می باشند

 سید نصیر ، سوسهاب: 

 : ملک محمد طوالش

 : سید قاسم وسید محمد،   لنبر و مصطفی لو  

 سید محمد ، مورستان : بقعه مورستان، سفیداب : سید احمد معراجی   مجره :

و   با مرکز شهر فاصله دارد  واقع شده است که هفت کیلومتر   امامزاده کالر در روستای کالر : کالر

نسبت داده شده است  (  امام موسی کاظم ) عج   از فرزندان  که یکی   به سید ابوالقاسم   مزار شریف

مرمت و بازسازی شده    یکی از قضات دادگستری خلخال   این مزار به وسیله   اخیر   در سال های 

که هرسال هزاران نفر از شیعیان از اقصی نقاط   دارای صحن وضریح و گنبد می باشد   این مرقد   است

 . مشرف می شوند   این مزار شریف  به زیارت   ایران

 : کتابخانه های خلخال

ترین کتابخانه استان اردبیل با یک هزار نسخه کتاب در مرکز شهر خلخال تاسیس قدیمی 1344سال 

ترین کتابخانه استان اردبیل است. الدین« قدیمی»شیخ صفی  پس از کتابخانه »شماره یک« خلخال،.شد

س ای از باغ ملی شهر اردبیل تاسینسخه کتاب در گوشه200با یک هزار و 1346این کتابخانه در سال  
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با  ای به نام »قرائتخانه عمومی«کتابخانه 1328شد. پیش از آن، اداره فرهنگ و هنر اردبیل در سال 

اندازی کرده بود که مجموعه آن به کتابخانه نسخه کتاب اهدایی فردی به نام »بابا صفری« راه900

های »شماره یک«، کتابخانه به نام 3 کتابخانه فعال در خلخال،   8 اکنون از.عمومی خلخال منتقل شد

های »خورش کتابخانه نیز در بخش  2»شماره دو« و »شماره سه« در مرکز شهرستان دایر هستند و 

های روستایی »لنبر«، »شال« و »برندق« به اهالی این مناطق رستم« و »شاهرود« در کنار کتابخانه

 خدمت رسانی می کنند 

ابتدا در جنب 1341ق )- ه  1383این کتابخانه در سال    کتابخانه جعفریه : ش(توسط آیت اهلل یکتایی 

مسجد قائمیه تاسیس گردید.سپس به ساختمان مدرسه دینیه جعفریه انتقال یافت این کتابخانه دارای 

 . کتب نفیسی است که بیشتر مورد استفاده طالب و روحانیون قرار گرفته می شود

  اره یک خلخال:کتابخانه و قرائت خانه شم

تاسیس گردید ومحل آن در خیابان امام خمینی )ره(نبش خیابان آیت اهلل   1344این کتابخانه در سال  

 یکتایی قرار دارد 

   خلخال: 2کتابخانه عمومی شماره 

 دتاسیس و فعال حدود سه هزار جلد کتاب دار   1374در میدان والیت فقیه جنب مسجد جمعه به سال  

   شجین :کتابخانه عمومی ه

 .جلد کتاب دارد  3301تاسیس شده و حدود   1372در هشجین مرکز بخش خورش رستم به سال 

   کتابخانه عمومی لنبر :

جلد   1500تاسیس گردیده وحدود    1373در روستای لنبر مرکز دهستان خانندبیل شمالی به سال  

 . کتاب دارد

   کتابخانه عمومی کلور :  

 .جلد کتاب دارد 3779تاسیس شده و حدود   1372سال در کلور مرکز بخش شاهرود به  

 سوغات خلخال  

 چای چورگی (   - تل تل    - نانهای روغنی ) نزیک  

عسل طبیعی خلخال که به لحاظ بکر بودن و کوهستانی بودن منطقه مطمئنا یکی از غنی ترین و 

و عبارتند طبیعی ترین عسلهای کشور می باشد و فرآورده خاص عسل که مخصوص شهر خلخال است  

 از شیرعسل ، هویج عسل و پرتقال عسل 
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و مهمتر از همه که شهرت    گلیم ، جورابهای پشمی دست باف ، شال ، قالیچه   صنایع دستی همچون

 جهانی داره جاجیم خلخال

انواع میوه ها که هر کدام از این میوه ها رو در فصل خودش می تونید پیدا کنید که عبارتند از ) انواع  

البی ، زرد آلو ، هلو ، انواع آلو ، گیالس ، آلبالو ، گردو ، انگور ، توت ، خیار ، کمبزه ) خیرچا( سیب ، گ

 ...  ، شاتوت ، ریواس ) اوشقون ( و 

 مفاخر خلخال  

از دیر باز شهرستان خلخال همواره جزو شهرستانهای فرهنگی بوده و هست و همواره در دامان خود  

پرورانده و به جامعه معرفی کرده است  .در این قسمت به معرفی مفاخر ، هنرمندان انسانهای بزرگی را  

اند خواهیم پرداخت . البته به دلیل    و شعرای خلخال که همواره باعث سربلندی و افتخار خلخال بوده

 اینکه شهر گیوی همواره جزئی از خلخال بوده هنوز هم مردمان این شهر در دل خلخالیها جا دارند و

 در ذکر نام مفاخر خلخال به تعدادی از مفاخر شهر گیوی نیز اشاره خواهد شد

ا  )روحانی( دکترحسن  آیاتی  فارسی مدی گیویح سید عقیل  ادبیات   ( ، بسیج خلخالی محمدقلی     ( 

فارسی( )شاعر(   ادبیات   ( بنان  لطفعلی  دکتر  تیمور   ،  ،  هشجین   دکتر  ماشینهای   توکلی  )دکترای 

و شاعر   کشاورزی(، نگار  )روزنامه  و     (،جهانشاه  خدیو  )نویسنده،دانشمند  عبدالرحیم خلخالی  سید 

سید مرتضی خلخالی )روحانی(،مال   (،آزادیخواه(، سید مرتضی خلخالی  )شیمی و برنامه ریزی درسی

دکتر برات زنجانی )    ناصر دفتر روائی )شخصیت تاریخ ساز(   (،  محمد باقر خلخالی )روحانی و شاعر

شیخ عبدالوهاب صالحی )روحانی(،سید   دکتر حبیب اله زنجانی ) جمعیت شناسی (،  ادبیات فارسی( 

اله )استاد   اسد  عزیزی  عبدالحسین  )روحانی(  اندبیلی  عابدی  مهدی  شیخ  طهموری)روحانی( 

عدالت   (امامیار غمگین ) شاعر  ) دکترای انسان شناسی زیستی(  عسگری خانقاهدکتر اصغر (موسیقی

 مال ادهم خلخالی )روحانی(    (دکتر آرین قلی پور )مدیریت   (فرزانه ) نویسنده و کاگردان تاتر 
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 حوزه ریاست : فصل دوم 

دارای   کــه  تشــکیالت ســاختاری  راس  در  دانشــگاه  ریاســت محتــرم  ی   حــوزه  10جایــگاه 

معاونـت هـا و زیـر مجموعـه هـای آنهـا اسـت، حیطـه هـای کاری وسـیعی را    تخصصــی در قالــب 

ای اسـت.   و نظـارت کارآمـد ایـن مجموعـه نیازمنـد سـتاد ویـژه  در بـر دارد کـه مدیریـت، هماهنگی 

ریاسـت تعریـف شـده اسـت. ایـن حـوزه پیگیـر و    ی  ایـن سـتاد در حـال حاضـر در قالـب حـوزه

بــوده وعــالوه بــر آن بعــد نظارتــی   متولـی انجـام امـور محولـه از سـوی ریاسـت محتـرم دانشـگاه 

گـزارش بـه ریاسـت   ارائــه بازخــورد و ی واحدهــای تابعــه و    و هماهنــگ کننــدهی امــور کلیــه 

مختلـف مشـاورین  نظـر  از  حـوزه  ایـن  در  چنیـن  هـم  اسـت.  دار  عهـده  را  دانشـگاه   محتـرم 

 : در زمینـه هـای تعییـن شـده اسـتفاده مـی شـود کـه متشـکل از واحدهـای ذیـل اسـت 

 دفتر ریاست   -1

 عی دبیرخانه هیات امناء و مشارکت های اجتما  -2

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات   -3

 مدیریت حراست   -4

 اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات   -5

 مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل  -6

 مدیریت هسته گزینش   -7

 دفتر خیرین سالمت   -8

 دفتر هماهنگی امور ایثاگران  -9
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مدیریت روابط 
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دفتر هماهنگي 
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 پاسخگویی به شکایات اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و 

امــر  تحــت  کــه مســتقیما  باشــد  مــی  ریــزی  برنامــه  و  اجرایــی  واحدهــای  از  اداره  ایــن 

 .نمــوده و بــه عنــوان بــازوی اجرایــی مدیریــت عمــل مــی نمایــد ریاســت دانشــگاه عمــل

 : وظایف بازرسی

بازرسـی مسـتمر ، دوره ای و مـوردی از واحدهـای تابعـه در سـطح تهیـه و تنظیـم برنامـه هـای   

اقـدام کننـدگان بـا اهـداف برنامـه   « سـنجش میـزان » مطابقـت عمـل و عملکـرد    اسـتان جهـت 

 .و شـاخصهای مـورد ارزیابـی دانشـگاه هـا و ضوابـطهـا، دسـتورالعمل

 .نظارت بر حسن انجام امور دستگاه

 .عملکرد مدیران و کارکنان  بازرسی از 

 .سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع 

 شــش ماهــه(.... جهــت اطــالع مدیــر کل  –تهیــه گزارشــات دوره ای فصلــی )ســه ماهــه   

 ارزیابــی عملکــرد و پاســخگوئی بــه شــکایات وزارت متبــوع و باالتریــن   محتــرم بازرســی و

 .واحدهــای مختلــف دانشــگاه   مقــام اجرائــی دســتگاه از عملکــرد

کشــف مفاســد مالــی و اداری از طریــق بازرســی هــای آشــکار و پنهــان و ارائــه گزارشــات  

 .ذیصــالح و باالتریــن مقــام اجرائــی دســتگاه  مراجــع الزم بــه  

شده  انجام  های  بازرسی  براساس  کارکنان  و  ها  مدیریت   ، واحدها  عملکرد  تحلیل  و   .تجزیه 

اعـالم نظـر در مـورد میـزان رضایـت مـردم از عملکـرد کارکنـان و مدیـران بـه واحـد امـور اداری  

 .یـزان اسـتخدام آنهـا در چارچـوب قوانیـن و مقـرارتدر وضعیـت و م  بـرای اعمـال 

 .اعالم موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئوالن در حین بازرسی به هیئت تخلفات 

 .تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی  -

 ضـرورت پیشـنهاد برپائـی جلسـات پرسـش و پاسـخ واحدهـای تابعـه دانشـگاه بـر حسـب نیـاز و   -

بازرسـان جهـت شـناخت مشـکالت مدیریتـی و پرسـنلی و ارائـه راهکارهـای مناسـب   و حضـور فعال 

 .جهـت حل مشـکالت
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 : هدف از ارزیابی عملکرد

 . ارزیابی عبارت است از فرآیند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت 

 .عملکرد، چگونگی انجام وظایف ، فعالیتها و نتایج حاصل را گویند

و  قوانیـن  براسـاس  واحدهـا  عملکـرد  خصـوص  در  قضـاوت  و  گـذاری  ارزش   ، سـنجش  بنابرایـن 

بـا رویکـرد معیارهـای اثربخشـی ، کارائـی ، اقتصـادی و اخالقـی بـه منظـور ارتقـاء   مقـررات مربـوط

 .اهـم وظایـف ایـن اداره مـی باشـد کیفیـت خدمـات دولتـی از

 : کرد دانشگاهها اهداف کلی ارزیابی عمل

 ایجاد فضای رقابتی مثبت در جهت تعالی سازمانی -

 ایجاد فضای مناسب برای تبادل تجربیات موفق  -

 بهبود کیفیت ، کارائی ، اثربخشی خدمات ارائه شده -

 : اهداف اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه

 .شناسائی و تعیین ظرفیتها و تواناییهای بالقوه و بالفعل -

 .ئی و تعیین فاصله بین اهداف و واقعیتهاشناسا -

 .آگاهی از عملکرد ، دستاوردها ، نوآوریها ، موفقیتها ، محدودیتها ، ضعفها و مشکالت  -

برنامـه هـای اختصاصـی کـه امـکان دسترسـی بـه آنهـا در محـل سـتاد  - از اطالعـات و  آگاهـی 

 .متبـوع مقـدور نمـی باشـد   مرکـزی وزارت 

 .تعیین میزان انحراف از مسیر سیاستها ، طرحها و برنامه ها  -

آگاهـی از اثـرات سیاسـتهای ابالغـی سـتاد مرکـزی و ارزیابـی نتایـج حاصلـه در جهـت تعدیـل  -

 .سیاسـتهای آتـی  برنامـه هـا و

 .برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولین ، مدیران و کارشناسان دانشگاهی  -

 .انگیزش در مدیران و کارکنان محیطی  ایجاد -

 : وظایف ارزیابی عملکرد

 .همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها -

 .اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه -
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تهیـ - و  کارکنـان  و  مدیـران  عملکـرد  ارزیابـی  اجـرای  و  نتایـج پیگیـری  از  تحلیلـی  گـزارش  ه 

 .بـه باالتریـن مقـام مسـئول دسـتگاه  ارزیابـی و ارائـه آن

نظـارت بـر حسـن اجـرای برنامـه هـاو عملکـرد واحدهـای تابعـه و تحلیـل ارزیابـی هـای انجـام  -

 .پیشـنهادات الزم  شـده و ارائـه

رنامـه هـای ارزیابـی عملکـرد و شـاخصهای مـورد انجـام مطالعـات و تحقیقـات الزم در رابطـه بـا ب  -

 .واحدهــای اجرائــی و ارائــه پیشــنهادهای الزم  عمـل در 

 .تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه -

 پاسخگوئی به شکایات 

پیامدهـای حاصـل از عملکـرد دسـتگاه و پاسـخگوئی : عبـارت اسـت از پذیـرش مسـئولیت نتایـج و  

 .شـفاف در قبـال وظایـف انجـام شـده و نشـده بـه ذینفعـان  ارائـه پاسـخ

شـکایات : درخواسـت احقـاق حـق شـهروندان از نقـض یـا نقـص قوانیـن و مقـررات ، عـدم اجـرای 

ات در مقایسـه بـا اسـتانداردهای دسـتگاه اجرائـی و میـزان کمیـت و کیفیـت ارائـه خدمـ   ضوابـط در

 .خدمـات عمومـی 

 .استاندارد : حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکایات

 : اهداف پاسخگوئی به شکایات

 .ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع -

 .ریع ، به موقع و جامعافزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی س -

 .توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات -

 سیاسـت گـذاری بـرای کاهـش عوامـل بـروز نارضایتـی از طریـق مسـتند سـازی ، طبقـه بنـدی و   -

 .شــکایات واصله  اولویـت بنـدی 

اجرائـی  - ضوابـط  و  مقـررات  و  قوانیـن  کارآمـدی  بازنگـری  و  تحلیـل  و  در  تجزیـه  عمـل   مـورد 

 .پوشش  واحدهـای تحـت 

 .آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات -

 .کاهش میزان شکایات  -
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 .پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان -

 : وظایف پاسخگوئی به شکایات

 .ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعهدریافت شکایات حضوری و مکتوب   -

 بررســی و تحقیــق پیرامــون صحــت و ســقم موضــوع شــکایات و پیگیــری تــا اخــذ نتیجــه  -

 .پاســخگوئی بــه شــاکی  نهائــی بــه منظــور

ن - قبیـل  از  بازرسـی  و  نظارتـی  نهادهـای  بـه  مراجعـات  در خصـوص  پاسـخگوئی  و  هـاد  بررسـی 

 و سـازمان بازرسـی کل کشور   ریاسـت جمهوری 

پیگیــری و اخــذ نظریــات و پیشــنهادهای واحدهــای تخصصــی در ارتبــاط بــا شــکایات  -

 .رســیدگی و اعــالم پاســخ بــه شــاکی  واصلــه بــه منظــور 

تحلیــل علــل بــروز شــکایات و  جمــع بنــدی شــکایت در مقاطــع ســه ماهــه و تجزیــه و  -

باالتریــن مقــام مســئول دســتگاه بــه گونــه ای کــه موجــب کاهــش  ارائــه گــزارش بــرای

 .شــکایات مردمــی گــردد

 .پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده -

 پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان  -

 1400خلخال  در سال   علوم پزشکی  دانشکده د و پاسخگویی به شکایات  ارزیابی عملکر ،   بازرسی  واحدعملکرد  

 عنوان عملکرد  ردیف 
 عملکرد 

 1400سال  1399سال

 12 12 بازرسی از اورژانس بیمارستانها  1

 70 65 بازرسی از واحد ها، بصورت موردی و دوره ای   2

 98 39 بررسی و پاسخگویی به شکایات رسیده به اداره بازرسی  3

 2 0 بررسی و پاسخگویی به شکایات رسیده سامد)استانداری(  4

 49 49 بررسی و پاسخگویی به شکایات سازمان بازرسی  5

 7 11 شرکت در مناقصه و مزایده های دانشگاه 6

 - - رتبه ارزیابی استانی از دانشگاه 7

 - - 21نظارت و شرکت در کمیسیون های ماده  8

 - 2 برگزاری آزمون هانظارت در امور  9
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 مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 

از منظـر سـازمانی، روابـط عمومـی مسـئول برقـراری ارتبـاط موثـر ، نزدیـک و سـازندهی مجموعـه 

سـازمان بـا دیگـر بخـش هـا، اعـم از بخـش هـای درونـی یـا بیرونـی محسـوب مـی   مدیریتـی آن

حقیقـت ابـزار دوگانـه ای اسـت کـه از یـک سـو باعـث آگاهـی مدیـران از   عمومـی در شـود. روابـط  

باعـث انعـکاس درسـت فعالیـت آنـان بـه مخاطبیـن و مراجعیـن   محیـط مـی شـود و از سـوی دیگـر

 هـر سـطح، نشـانگر سـطح توفیـق روابـط عمومـی  مـی گـردد. برقـراری ایـن ارتبـاط دو طرفـه در 

 .اسـت

 :شرح وظایف 

دریافـت و جمـع آوری و تولیـد محتـوی اخبـار و اطالعـات مربـوط بـه فعالیـت هـای دانشـگاه در  -

 اسـتراتژیک دانشـگاه و انتشـارآن از طریـق رسـانه هـای جمعـی  زمینـه هـای

هـای   - انجـام مصاحبـه  بـا صـدا و سـیما و مطبوعـات در  هـای هماهنگـی  مسـئولین در زمینـه 

 اجرایـی و ... پـس از هماهنگـی بـا مسـئول رسـانه دانشـگاه  علمـی، تحقیقاتـی،

 کنترل و نظارت بر اخبار و اطالعات قابل درج در سایت  -

  اطـالع رسـانی عمومـی فعالیـت هـای دانشـگاه و مراکـز تابعـه در رسـانه هـای جمعـی) صـدا و -

 .هـای مکتـوب و(... پـس از هماهنگـی بـا مسـئول رسـانه دانشـگاه انتشـارات  سـیما، رسـانه 

 انعکاس اخبار منتشرشده دانشگاه در مطبوعات و سایت های خبری به حوزه ریاست و وزارت متبوع  -

 .. تهیه و انتشار خبرنامه دانشگاه، سی دی های آموزشی و -

 ... طراحی بنر، پوستر و -

 تهیه عکس و فیلم مربوط به جلسات و نشست های علمی، همایش ها ومناسبت ها  -

 آرشیو عکس و فیلم و صوت در روابط عمومی  -

 ارتبـاط بـا هیئـت رییسـه دانشـگاه،کارکنان، ذینفعـان، اصحـاب رسـانه بـه منظـور تبییـن اهـداف  -

 دانشگاه   و برنامـه هـای

 انیه ، جوابیه سازمان، پیام تبریک و تسلیتارائه گزارش عملکرد ، صدور بی -

 مشــارکت در برگــزاری نمایشــگاه هــای ویــژه در راســتای معرفــی فعالیــت هــای معطــوف   -

 دانشــگاه   بــه هــدف هــای 

 ساماندهی تبلیغات محیطی دانشگاه  -
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 ... مشارکت در برگزاری مراسم، کنفرانس ها ، سمینارها و -

 برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان روابط عمومی واحدهای تابعه  -

 

 1400سال در  خلخالعلوم پزشکی  دانشکده  فعالیت مدیریت آمار و فناوری اطالعات

 عملکرد  عنوان عملکرد  ردیف 

1399 1400 

 - - تعداد بازدید از سایت   1

 85 80 تعداد حساب های پست الکترونیکی دانشگاه  2

 23 22 تعداد سامانه های در حال استفاده دانشگاه  3

 40Mb 40Mb پهنای باند مخابراتی در اینترنتی کشوری بین واحد های دانشگاه  4

 900GB 1TB  دانشکده حجم اینترنت مصرفی ماهیانه  5

 0 0 تعداد نقاط دارای شبکه ملی سالمت )شمس(  6

 GIS 75 75تعداد نقاط مراکز بهداشتی درمانی مشخص شده در نرم افزار 7

 4 5 تعداد جلسات برگزار شده شورای فناوری اطالعات  8

 3 5 اطالعات   تعداد جلسات کمیته تخصصی مدیریت )فناوری اطالعات، آمار،وب سایت ، امنیت 9

 1400سال در  خلخالعلوم پزشکی  دانشکده تعداد کاربران اتوماسیون اداری 

 عنوان عملکرد  ردیف 
 عملکرد 

1399 1400 

 13 10 حوزه ریاست و واحد های زیر مجموعه  1

 40 35 معاونت درمان   2

 25 20 معاونت توسعه   3

 55 50 معاونت آموزشی دانشجویی فرهنگی  4

 105 95 معاونت بهداشتی   5

 9 5 معاونت غذا و دارو   6

 0 0 سایر   7

 225 215 مجموع کاربران   8
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 1400سال در  خلخالعلوم پزشکی  دانشکده مشخصات گروههای کاربری استفاده کننده اینترنت  

 kb/sسرعت  تعداد کاربر   گروه 

 40Mb 20 اعضای هیئت علمی 

 40Mb 200 کارکنان

 40Mb 3 فناوری اطالعات 

 40Mb 50 دانشجویان 

 1400در سال  خلخالعلوم پزشکی  دانشکده عملکرد گروه شبکه و سخت افزار 

 عنوان 
 عملکرد 

1399 1400 

 1 1 راه اندازی بستر ارتباطی فیبر نوری  

 1 1 نگهداری از بستر شبکه دولت 

 0 0 تعداد لینک بی سیم جدید راه اندازی شده  

 0 0 تعداد نقاط شمس راه اندازی شده موجود  

 1 0 راه اندازی سرویس فیبر نوری  

 1 2   شهرستانه در سطح کدمرکز دانش LANتعداد نقاط متصل به شبکه 

 1400سال در  خلخالعلوم پزشکی   دانشکده روابط عمومی  واحدعملکرد 

 عنوان عملکرد  ردیف 
 عملکرد 

1399 1400 

 200 143 انتشار اخبار در پورتال دانشگاه 1

 5 108 درج خبر در خبرگزاری ها و نشریات  2

 15 - انتشار ویژه نامه 3

 10 30 تولید کلیپ و تیزر  4

 - 3 ارتقاء آموزش کارکنان روابط عمومی )برگزاری جلسات آموزشی(  5

 50 40 طریق اتوماسیون اداری و پورتال دانشگاهاطالع رسانی از  6

 100 50 مشارکت در برگزاری مراسم ها و برنامه ها 7

 - - انتشار بولتن عملکردی ، خبری  8

 - 2 انجام نظر سنجی  9
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 20 130 تولید محتوی )اینفوگرافیک / اسالید و .....(  10

 5 - برگزاری نشست خبری  11

 - - خبرنگارانمصاحبه اختصاصی با  12

 35 130 انتشار پوستر و بروشور  13

 300 60 مستند سازی برنامه ها،بازدید ها و افتتاحیه ها  14

 100 29 تهیه و تدوین پیام های مناسبتی  15

 10 30 پاسخگویی تلفنی به سواالت مردمی 16

 - 5 برگزاری نمایشگاه موضوعی 17

 100 150 انتشار مطالب آموزش سالمت 18

 150 40 انتشار اخبار وزارت بهداشت  19

 100 20 اطالع رسانی از طریق پورتال دانشگاه 20

 خیرین سالمت 

 مجمع وظایف  اهداف و

 . بسترسازی و کمک درجهت حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت جامعه

اندیشـان  تقویـت اعتمـاد عمومـی و بهـره گیـری از توانمندیهـای مـادی و معنـوی خیّریـن و نیـک  

 .امـور بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی  درگسـترش

هدایـت اصولـی و سـاماندهی کمکهـا و مشـارکتهای مردمـی در تأمیـن نیازهـای بهداشـتی، درمانـی 

 .پزشـکی  و آمـوزش

 وظایف مجمع

 . احداث، تکمیل، ترمیم، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی بر اساس اعالم نیاز دانشگاه  -1

 . همیاری در اداره توسعه برنامه های مراکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی و پژوهشی -2

 .تالش در جهت ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در فعالیّّ  تهای مؤسسات خیریّه بخش سالمت  -3

 تـالش در جهـت شناسـایی و برقـراری ارتبـاط بـا پزشـکان و پیراپزشـکان خیّـر بـه منظـور بهـره   -4

 . وجـود آنهـا در راسـتای تحقـق برنامـه هـا  گیـری از

 تالش درجهت احیاء و توسعه فرهنگ و سنّت احسان و نیکوکاری در حوزه بهداشت و درمان استان -5
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تـالش درجهـت شناسـایی خیّریـن داخـل و خـارج از اسـتان و کشـور و بهرهّ  گیـری از تـوان   -6

 بهداشـت ودرمـان اسـتان و تشـکیل بانـک اطالعاتـی خیّریـن حـوزه سـالمتتوسـعه    بالقـوه آنـان در 
 

 دفتر هماهنگی امور ایثارگران 

 شرح وظایف دفترامور ایثارگران 

 تهیـه و تنظیـم آمـار و اطالعـات و مشـخصات ایثارگـران و بـه هنـگام نمـودن آنهـا ، تجزیـه و  -

 مراجـع ذیربـط گـزارش بـه    تحلیـل و ارائـه

نظـارت و پیگیـری بـر اجـرای مصوبـات و بخشـنامه هایـی کـه در راسـتای امـور ایثارگـران تصویـب  -

 گردیـده اسـت   و ابـالغ

هماهنگـی بـا کلیـه دسـتگاههای متولـی و مرتبـط بـا امـور ایثارگـران نظیـر بنیـاد شـهید و امـور  -

و ایثارگـران  سـایر    ایثارگـران  بـه  مربـوط  مشـکالت  و  مسـائل  فصـل  و  در جهـت حـل  سـازمانها 

 .دانشـگاه

 .تهیه و تنظیم پیشنهادات و دستورالعمل ها و روش های الزم به منظور حسن انجام امور ایثارگران-

برنامـه ریـزی در جهـت مطلـوب تسـهیالت اقتصـادی ، فرهنگـی و اجتماعـی و رفاهـی و خدمـات  -

 .الزم بـه ایثارگـران و خانـواده هـای آنـان مشـاوره ای

برخـورد   - و  ایثارگـران  شـئون  و  حقـوق  رعایـت  منظـور  بـه  الزم  تدابیـر  اتخـاذ  و  ریـزی  برنامـه 

 .در سـطح دانشـگاه و جامعـه  مناسـب بـا آنـان 

قا - نواقـص و خالهـای  رفـع  بـه مراجـع ذیربـط جهـت  پیشـنهادها  بهبـود ارائـه  نونـی در جهـت 

 .معنـوی خانـواده شـهدا و ایثارگـران  شـرایط مـادی و 

برقـراری ارتبـاط مسـتمر بـا ایثارگـران بـه منظـور شـناخت نیازهـا و مشـکالت و برنامـه ریـزی  -

 .زندگـی آنهـا  جهـت بهبـود

 .برگزاری یادواره شهدا در سطح دانشگاه -

 .های فرهنگی ، ورزشی و تفریحی برای ایثارگرانبرنامه ریزی و اجرای اردو -

 .یگیری و اخذ امتیازاتی که به ایثارگران از طریق مراجع مختلف تعلق می گیرد -

 شـرکت در مجامـع ، سـمینارها و کمیسـیونهای مربـوط بـه ایثارگـران حسـب مـورد و ارائـه  -

 .نظرهـا و اجـرای مصوبـات   پیشـنهادات و نقطـه
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 نظارت و پیگیری درخصوص رسیدگی به امور ایثارگران در واحدهای تابعه دانشگاه  -

 1400سال در  خلخال علوم پزشکی دانشکده عملکرد امور ایثارگران 

 عنوان عملکرد  ردیف 
 عملکرد 

1399 1400 

 - - ایثارگران  درمانی مراجعات پیگیری 1

 2 2 شهداء  و  گران ایثار محترم های خانواده  از  تجلیل  و دیدار 2

 - 1 مقدس  دفاع هفته مناسبت به نمایشگاه  برگزاری 4

 350 352 ایثارگران  استخدامی مراجعات به پاسخ  5

 

 1400سال در  خلخال علوم پزشکی  دانشکده  عملکرد امور حقوقی

 عنوان عملکرد  ردیف 
 عملکرد 

1399 1400 

 74 22 پرونده های مطروحه در سال 1

 7 30 های در حال رسیدگیپرونده  2

 16 22 کده آرای صادره له دانش 3

 4 7 کده آرای صادره علیه دانش 4

 7 9 اجرای احکام  5

 40 30 پرونده مختومه  6
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 معاونت توسعه مدیریت و منابع فصل سوم :  

 معرفی معاونت 

معاونت توسعه مدیریت و منابع، یکی از معاونت های ستادی دانشگاه است که عهده دار توسعه کیفیت، 

بکارگیری مناسب ترین کمیت ورضایتمندی در تمام ابعاد رسالت و وظایف دانشگاه می باشد.مطالعه و  

نظام ها و ابزارهای مدیریتی، ایجاد زیرساخت ها و تأمین منابع مورد نیاز جهت   رویکردها، روش ها،

از جمله فعالیت های اصلی این معاونت محسوب می گردد. این   توسعه و اعتالی سطح عملکرد دانشگاه

مانی، تأمین کننده منابع مورد نیاز بهداشتی و در  معاونت در هر یک از زمینه های آموزشی، پژوهشی،

و کیفی خدمات و ارتقای مدیریت در   اعم از منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطالعاتی جهت توسعه کمی

توسعه مدیریت و منابع به   حوزه های مختلف دانشگاه می باشد. جریان فعالیت ها در کل حوزه معاونت

ای مناسب از دستاوردهای مدیریتی،پژوهش   جموعهسمتی است که نتایج حاصل از آن دستیابی به م 

های اجرایی، الگوهای آموزش سازمانی، توسعه استراتژیهای سازمانی، تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، 

 .سرمایه انسانی و سایر زیرساخت ها و منابع مورد نیاز را فراهم می نماید  توسعه

 شرح وظایف 

اشت، درمان وآموزش پزشکی در زمینه مدیریت تعیین سیاست ها و خط مشی های وزارت بهد ✓

 انسانی، مالی، فیزیکی و اطالعاتی  و برنامه ریزی منابع 

 تأمین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیکی و اطالعاتی وزارتخانه  ✓

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی کلیه واحدهای تابعه وزارت  ✓

 متبوع

ابالغ ضوابط و دستورالعمل های الزم در زمینه امور پرسنلی، اداری، خدمات پشتیبانی، تعیین و   ✓

 حسابها، انجام هزینه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجرای آنها  مالی، نگهداری

 نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری، عمرانی و اختصاصی  ✓

 بها، اسناد و گزارشهای مالی نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحسا ✓

 ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی حوزه ستادی و دانشگاه ها  ✓
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مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرحهای اصالحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای  ✓

 نظام 

و تشکیالت، سیستم ها و روش ها، طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم و فنون   مدیریت، ساختار  ✓

 مدیریتی  -اداری

تنظیم سیاست ها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاستها و برنامه های مصوب وزارت  ✓

 متبوع

خدمات  ✓ و  پزشکی  علوم  های  دانشکده  و  ها  دانشگاه  متبوع،  وزارت  بودجه  وپیشنهاد  تنظیم 

 برنامه مصوب موسسات تابعه با همکاری واحدها بر اساس سیاست ها و   بهداشتی درمانی و

تهیه و ارائه مناسب ترین طرحهای معماری و عمرانی واحدهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و  ✓

 اصول علمی و امکانات و شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی   پژوهشی منطبق با

بررسی نیازهای ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تأمین، نگهداشت، نوسازی و  ✓

 مؤسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی  وتوسعه مراکز  

 نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی ✓

 تخاذ تدابیر الزم در زمینه تأمین امور رفاهی کارکنانا ✓

 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه  ✓

 بسته وزارتخانه ابالغ قوانین، مصوبات، آئین نامه ها و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه و وا ✓

 تهیه و تنظیم طرحها و لوایح پیشنهادی در ارتباط با ماموریت حوزه معاونت  ✓

بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه ها، آئین نامه ها و اساسنامه  ✓

 وزارتخانه و واحدهای تابعه و وابسته  های مربوط به

 مه ها، طرحها و فعالیتهای در حال اجرانظارت، پایش و ارزشیابی سیاستها، برنا ✓

 طراحی و استقرار نظام آماری مورد نیاز سالمت و آموزش پزشکی  ✓

تهیه، تنظیم واجرای برنامه های مربوط به ارائه خدمات آماری مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات  ✓

 و نظارت بر حسن اجرای آنها  آموزشی و پژوهشی

 پ و نشر اطالعات، آمار و شاخصهای سالمتی و آموزشی جمع آوری، جمع بندی، طبقه بندی، چا ✓
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 تعاریف و مفاهیم معاونت توسعه و مدیریت منابع 

شاغلین در دانشگاه به آن دسته ازکارکنانی که بصورت استخدام رسمی )قطعی و یا آزمایشی،( پیمانی، 

تابعه مشغول خدمت می قراردادی،طرحی و پیام آوران بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز  

 .باشند اطالق می گردد

به فردی اطالق می شود که تحصیالت پزشکی را در یکی از دانشگاه های داخل یا خارج از   : پزشک

رسانیده و به اخذ پایان نامه نایل شده است و دارای مدرک مورد تأیید وزارت فرهنگ و    کشور به پایان

 :ر تقسیم می شوندسه گروه زی  آموزش عالی قرار دارد و به

 پزشک عمومی  .1

 پزشک متخصص .2

 پزشک فوق تخصص .3

به کلیه کارکنانی که در رسته بهداشتی و درمان مشغول به کار می باشند اطالق می گردد.   :پیراپزشک

 :بهداشتی و درمانی شامل رسته های فرعی زیر می باشد  رسته

 خدمات پزشکی  .1

 خدمات دندان پزشکی  .2

 خدمات دام پزشکی  .3

 پرستاری و ماماییخدمات   .4

 خدمات توانبخشی .5

 خدمات بهسازی و بهداشتی .6

 خدمات دارویی .7

 خدمات تغذیه ای و کنترل مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی .8

 خدمات رادیولوژی و نوارنگاری  .9

 خدمات آزمایشگاهی بهداشتی و درمانی  .10

 مدیریت بیمارستاها  .11

 رش امور مددکاری بهداشتی ودرمان و مدارک پزشکی و پذی .12

 بهداشت خانواده .13

 امور پژوهشی بهداشتی ودرمانی .14
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 خدمات کالبد شکافی و تشریح .15

باشند اطالق می گردد  سایر کارکنان:  .به کلیه کارکنانی که در رسته های زیر مشغول به کار می 

 فرابری اطالعات   -1

 امور اجتماعی   -2

 آموزشی فرهنگی   -3

 اداری مالی   -4

 خدمات  -5

 فنی و مهندسی  -6

 کشاورزی و محیط زیست  -7

انجام   :  پست سازمانی برای  دانشگاه  است که در تشکیالت تفضیلی  از جایگاه سازمانی  است  عبارت 

 وظایف و مسئولیت های مرتبط برای یک کارمند تعریف شده است  مجموعه ای از

اهمیت و دشواری عبارت است از تعدادی شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه ولی از لحاظ  : رشته شغلی 

 .درجات مختلف میباشد  وظایف دارای

عبارت است از مجموعه ای از رشته های شغلی که از لحاظ نوع کار و رشته تحصیلی و تجربی  :  رسته

 داشته باشند  وابستگی نزدیک
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 جداول و آمارهای معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 1400  مختلف دانشگاه کل استان در سال  مصوب و بالتصدی به تفکیک واحدهایتوزیع فراوانی پست های    

 نام واحد ردیف 
پستهای تعداد  

 مصوب واحد 

عداد پستهای ت

 باتصدی واحد

تعداد پستهای 

 دبالتصدی واح

درصد پستهای بال تصدی 

 به پستهای مصوب 

1 

  –معاونت توسعه   -مرکزی  ستاد

درمان معاونت   - مدیریت غذا و دارو

 معاونت آموزشی  - معاونت بهداشت  

292 131 161 13/55   % 

 %  36/51 169 160 329 بهداشت  کز امر 2

 %   64/33 108 213 321 )ره(  خمینی  امام درمانی  مرکزآموزشی 3
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ت مدیری–معاونت توسعه -ستاد مرکزی

معاونت درمان معاونت -غذا و دارو

معاونت آموزشی-بهداشت 

مراکز بهداشت (ره)مرکزآموزشی درمانی امام خمینی 

292

329
321

131

160

213

161
, 169

108

تعداد پستهای مصوب واحد تعداد پستهای با تصدی واحد تعداد پستهای بال تصدی واحد
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 1400  استخدامی ورابطه تحصیلی مقطع  تفکیک به  علمی وغیرهیات  علمی  ازهیات   اعم دردانشگاه شاغل انسانی نیروی کل تعداد

 ورابطه استخدامی  مقطع تحصیلی 

ستاد و  ) ستاد دانشگاه

 ها( معاونت

  واحدهای اجرایی و

 عملیاتی 
 کل

 جمع مرد زن  زن  مرد زن  مرد

 تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد 

 173 79 94 71 48 23 31 فوق لیسانس و باالتر 

 420 89 331 311 62 20 27 لیسانس

 273 151 122 98 80 24 71 دیپلم و پایین تر فوق  

 866 319 547 480 190 67 129 جمع

 567 211 356 321 130 35 81 پیمانی - رسمی

 35 18 17 15 11 2 7 قراردادی کار معین 

پزشک - پیام آور-نظام نوین-ضریب کا-طرحی

 خانواده مشاغل کارگری 
41 30 49 144 174 90 264 

 866 319 547 480 190 67 129 جمع
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واحدهای اجرایی و عملیاتی

3123
48

71

2720

62

311

71

24

80
98

تعداد کل نیروی انسانی شاغل دردانشگاه اعم ازهیات علمی

خدامی وغیرهیات علمی به تفکیک مقطع تحصیلی ورابطه است

1400

فوق لیسانس و باالتر لیسانس فوق دیپلم و پایین تر
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تعداد کل نیروی انسانی شاغل دردانشگاه اعم ازهیات علمی وغیرهیات 
1400علمی به تفکیک مقطع تحصیلی ورابطه استخدامی 

پیمانی-رسمی 

قراردادی کار معین

ریپزشک خانواده مشاغل کارگ-پیام آور-نظام نوین-ضریب کا-طرحی
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 1400  آمار پرسنل دانشگاه بتفکیک شهر محل خدمت و جنسیت در سال

شهر محل 

 خدمت

 کل  واحدهای اجرایی  ستاد مرکزی 

 جمع مرد زن  جمع مرد زن  جمع مرد زن 

 866 319 547 670 190 480 196 129 67 خلخال 
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1400آمار پرسنل دانشگاه بتفکیک شهر محل خدمت و جنسیت در سال 

ستاد مرکزی زن ستاد مرکزی مرد واحدهای اجرایی زن واحدهای اجرایی مرد
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 1400  درسال  جنسیت  و   استخدام  نوع  به تفکیک  دانشگاه   پرسنل آمار

 نوع استخدام 
 کل  واحدهای اجرایی  ستاد مرکزی 

 جمع زن  مرد جمع زن  مرد جمع زن  مرد

 439 282 157 351 258 93 88 24 64 رسمی

 22 12 10 18 10 8 4 2 2 آزمایشی 

 106 62 44 82 53 29 24 9 15 پیمانی 

 35 17 18 26 15 11 9 2 7 قرارداد انجام کار معین 

 18 16 2 18 16 2 0 0 0 پزشک خانواده 

 56 15 41 13 2 11 43 13 30 مشاغل کارگری 

قانون   )هیئت علمی(مشمول

 خدمت پزشکان وپیراپزشکان 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 

 168 132 36 162 126 36 6 6 0 سایر)غیر هیئت علمی( 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  هیئت علمی رسمی

 15 8 7 0 0 0 15 8 7 قراردادی هیئت علمی 

مشمولین تعهدات قانونی هیئت  

 علمی 
1 3 4 0 0 0 1 3 4 

مشمولین ماده یک قانون نحوه  

 تامین هیئت علمی 
2 0 2 0 0 0 2 0 2 

 866 547 319 670 480 190 196 67 129 جمع کل
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 1400  لدرسا  وجنسیت  تحصیلی   مقطع بتفکیک  دانشگاه   پرسنل آمار

 رسته 
 کل  واحدهای اجرایی  مرکزی ستاد  

 جمع مرد زن  جمع مرد زن  جمع مرد زن 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فوق تخصص 

 46 22 24 46 22 24 0 0 0 تخصص 

 45 16 29 44 15 29 1 1 0 دکترا

PHD 5 7 12 0 0 0 5 7 12 

 70 34 36 29 11 18 41 23 18 فوق لیسانس

 420 89 331 373 62 311 47 27 20 لیسانس

 56 26 30 48 22 26 8 4 4 فوق دیپلم

 141 73 68 104 42 62 37 31 6 دیپلم

 76 52 24 26 16 10 50 36 14 زیر دیپلم 

 866 547 319 670 480 190 196 67 129 جمع

 

 1400خلخال    پزشکی علومدر دانشکده    شاغل  پزشک  انسانی  نیروی   مارآ

 (1400تعداد) (1399تعداد) جنسیت  نیروی انسانی

 پزشک عمومی 
 10 10 مرد

 20 25 زن 

 دندانپزشک
 2 2 مرد

 5 3 زن 

 دکترای حرفه ای داروسازی 
 0 0 مرد

 2 1 زن 

 دکترای علوم آزمایشگاهی 
 1 1 مرد

 0 0 زن 

PhD  )داروساز( 
 0 0 مرد

 0 0 زن 

PhD )سایر( 
 8 6 مرد

 5 3 زن 

پزشک 

 متخصص 
 جراح عمومی 

 3 2 مرد

 0 0 زن 
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 متخصص داخلی
 4 5 مرد

 2 0 زن 

 متخصص زنان
 0 0 مرد

 4 4 زن 

 متخصص اطفال 
 1 1 مرد

 3 3 زن 

 متخصص بیهوشی
 1 1 مرد

 0 1 زن 

 سایر 
 12 15 مرد

 15 15 زن 

 پزشک فوق تخصص 
 0 0 مرد

 0 0 زن 

 جمع کل
 42 43 مرد

 56 55 زن 

 98 98 جمع
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1400آمار نیروی انسانی پزشک شاغل در دانشکده علوم پزشکی خلخال  

پزشك عمومی مرد پزشك عمومی زن دندانپزشك مرد دندانپزشك زن دکترای حرفه ای داروسازی مرد

دکترای حرفه ای داروسازی زن دکترای علوم آزمایشگاهی مرد دکترای علوم آزمایشگاهی زن PhD ( مرد( داروساز PhD ( زن( داروساز

PhD( مرد( سایر PhD( زن( سایر پزشك متخصص جراح عمومی مرد پزشك متخصص جراح عمومی زن پزشك متخصص متخصص داخلی مرد

پزشك متخصص متخصص داخلی زن پزشك متخصص متخصص زنان مرد پزشك متخصص متخصص زنان زن پزشك متخصص متخصص اطفال مرد پزشك متخصص متخصص اطفال زن

پزشك متخصص متخصص بیهوشی مرد پزشك متخصص متخصص بیهوشی زن پزشك متخصص سایر مرد پزشك متخصص سایر زن پزشك فوق تخصص سایر مرد

پزشك فوق تخصص سایر زن
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 خلخال   پزشکی علومدر دانشکده    شاغل غیرپزشک   انسانی  نیروی   مارآ

 (1400خلخال) ( 1399)خلخال جنسیت  نیروی انسانی

 )کارشناس و باالتر(  حرفه ای  پرستار
 18 25 مرد

 181 167 زن 

 کادرپرستاری

 )کاردان(  پرستار
 0 0 مرد

 0 0 زن 

 تکنسین اتاق عمل  / کاردان
 0 0 مرد

 2 2 زن 

 تکنسین بیهوشی  / کاردان
 0 0 مرد

 0 0 زن 

 بهیار
 0 0 مرد

 7 7 زن 

 49 41 زن  ماما 

 بهورز 
 32 33 مرد

 66 61 زن 

 سایر پیراپزشکان 
 80 103 مرد

 131 171 زن 

 و سایر   گروه پشتیبانی
 147 134 مرد

 57 54 زن 

 جمع کل

 277 295 مرد

 493 503 زن 

 770 798 جمع کل
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   استخدام نوع  و خدمت محل  تفکیک بهدانشکده  در بخش درمان شاغل پرسنل تعداد

 نوع خدمت  منطقه محل خدمت 
 1400 تعداد 1399 تعداد

 زن  مرد زن  مرد

کز
مر

 
ی

زش
مو

آ
 

ی
مان

در
 

ام
ام

 (
 ( ره

 153 45 139 51 رسمی 

 36 21 8 12 پیمانی 

 7 4 6 8 قرارداد انجام کار معین 

 0 0 0 1 خانواده پزشک 

 10 23 15 29 مشاغل کارگری 

 66 9 88 17 طرحی 

 23 17 23 18 ضریب کا 

 -  -  -  -  مشمولین قانون کار 

 -  -  -  -  پیام آور 

 -  -  -  -  سایر 

 295 119 279 136 جمع

  414 415 جمع کل 

 

   وجنسیت تحصیلی مقطع  تفکیک بهدانشکده  درمان بخش  در  شاغل پرسنل تعداد

 جنسیت  / مقطع تحصیلی 
1399 1400 

 مرد  زن  مرد  زن 

 0 0 -  -  دکتری فوق تخصصی 

 22 24 23 23 دکتری تخصصی 

 4 8 -  7 دکتری حرفه ای 

 phd  -  - 0 0 دکترِی

 4 9 5 8 فوق لیسانس 

 40 225 30 196 لیسانس

 7 12 4 13 فوق دیپلم 

 22 8 17 6 دیپلم 

 20 9 24 11 زیر دیپلم 

 119 295 103 264 جمع

 414 367 جمع کل 
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  وجنسیت رسته  تفکیک  به  دانشگاه درمان دربخش شاغل پرسنل تعداد

 جنسیت  / رسته
1399 1400 

 مرد زن  مرد زن 

 -  1 -  1 آموزشی و فرهنگی

 12 5 7 -  اداری و مالی

 -  -  -  -  امور اجتماعی 

 65 274 57 248 بهداشتی و درمانی 

 2 1 1 -  اطالعاتفناوری  

 0 0 2 1 فنی و مهندسی

 40 14 37 14 خدمات

 119 295 104 263 جمع کل

   وجنسیت تحصیلی  مقطع تفکیک  به دانشکده  بهداشت بخش  در  شاغل پرسنل تعداد

 جنسیت  / مقطع تحصیلی 
1399 1400 

 مرد زن  مرد  زن 

 0 0 0 0 دکتری فوق تخصصی 

 0 0 0 0 دکتری تخصصی 

 10 20 12 23 حرفه ای دکتری 

 phd 0 0 0 0 دکترِی

 6 9 7 8 فوق لیسانس 

 13 82 13 64 لیسانس

 5 15 16 5 فوق دیپلم 

 35 58 37 56 دیپلم 

 14 11 15 12 زیر دیپلم 

 83 195 100 168 جمع کل 

 جنسیت و  رسته  تفکیک به ه کددانش  بیمارستانی   پیش فوریتهای بخش  در  شاغل پرسنل تعداد

 جنسیت  / رسته
1399 1400 

 مرد زن  مرد  زن 

 28 21 30 20 بهداشتی ودرمانی

 5 0 5 0 خدمات 

 33 21 35 20 جمع کل 
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 جنسیت و استخدام  نوع  تفکیک به ه کددانش  بیمارستانی   پیش فوریتهای بخش  در  شاغل پرسنل تعداد

 نوع استخدام 
1399 1400 

 مرد زن  مرد زن 

 5 1 5 1 آزمایشی 

 11 9 11 7 رسمی

 8 0 6 0 پیمانی 

 0 1 2 0 قرارداد انجام کار معین 

 4 0 5 0 مشاغل کارگری 

 5 10 6 12 مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان 

 0 0 0 0 آور بهداشت پیام

 33 21 35 20 جمع

 

 جنسیت و مقطع تحصیلی  تفکیک به ه کددانش  بیمارستانی   پیش فوریتهای بخش  در  شاغل پرسنل تعداد

 1400 1399 مقطع تحصیلی 

 مرد زن  مرد زن 

 1 1 1 1 دکتری حرفه ای 

 0 1 0 1 فوق لیسانس 

 13 19 17 18 لیسانس

 12 0 9 0 فوق دیپلم 

 4 0 6 0 دیپلم 

 3 0 2 0 زیر دیپلم 

 33 21 35 20 جمع
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 جنسیت  و   تحصیلی  مقطع  تفکیک   بهکده  دانش(علمی    وغیرهیئت  علمی  هیئت)آموزش بخش  در  شاغل  پرسنل  تعداد

 جنسیت  / مقطع تحصیلی 
1399 1400 

 مرد زن  مرد  زن 

 0 0 0 0 فوق تخصص 

 0 0 0 0 دکتری تخصصی 

 0 0 0 0 دکتری حرفه ای 

 phd 3 7 5 6 دکترِی

 7 12 8 13 فوق لیسانس 

 2 10 3 10 لیسانس

 0 2 0 2 فوق دیپلم 

 3 0 3 0 دیپلم 

 6 1 8 1 زیر دیپلم 

 24 30 29 29 جمع کل 

  وجنسیت رسته  تفکیک به  هکددانش  آموزش  دربخش شاغل پرسنل تعداد

 جنسیت  / رسته
1400 1400 

 مرد زن  مرد  زن 

 3 3 3 2 آموزشی و فرهنگی 

 2 1 3 1 اداری و مالی 

 0 0 0 0 امور اجتماعی 

 1 13 2 13 بهداشتی و درمانی 

 0 1 0 0 فناوری اطالعات 

 0 0 0 0 فنی و مهندسی 

 10 11 8 4 هیئت علمی 

 8 1 7 1 خدمات 

 24 30 23 21 جمع کل 
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 جنسیت  و   تحصیلی  مقطع  تفکیک   بهکده  دانش(علمی    وغیرهیئت  علمی  هیئت)آموزش بخش  در  شاغل  پرسنل  تعداد

 نوع خدمت 
 ( 1400تعداد )  ( 1399)  تعداد

 مرد زن  زن  مرد 

 8 10 8 7 رسمی 

 0 3 1 0 پیمانی 

 0 1 1 0 آزمایشی 

 1 0 0 3 قرارداد انجام کار معین 

 0 0 0 0 پزشک خانواده 

 5 0 1 4 مشاغل کارگری 

 0 5 6 0 مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان 

 0 0 0 0 قراردادی نظام نوین 

 K 0 0 0 0ضریب 

 0 0 0 0 مشمولین قانون کار 

 0 0 0 0 هیئت علمی رسمی،آزمایشی تمام وقت 

 0 0 0 0 تمام وقت هیئت علمی رسمی 

 6 8 1 1 هیئت علمی پیمانی تمام وقت 

 0 0 0 0 قراردادی هیئت علمی 

 1 1 1 2 مشمولین تعهدات قانونی هیئت علمی 

 3 2 2 1 (   K مشمولین تعهدات قانونی هیئت علمی)ضریب

 2 0 0 3 مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی مورد نیاز تمام وقت 

 24 30 21 23 جمع کل 

 

 بهداشت )مبلغ به میلیون ریال(   بخش  در واختصاصی  عمومی  درآمدهای ازمحل مصوب   اعتبارات 

 بودجه مصوب  از محل 
متمم بودجه جهت  

 جبران کسریها 

دریافتی از  

 ( وصولی درآمده)خزان

درصد تخصیص  

 دریافتی 

 %   100 532680 -  532680 درآمد عمومی 

 %  82 72254 -  88423 درآمد اختصاصی 

  604934 -  621103 جمع کل 
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 )مبلغ به میلیون ریال(  درمان  بخش  در واختصاصی  عمومی  درآمدهای ازمحل مصوب   اعتبارات 

 بودجه مصوب  از محل 
متمم بودجه جهت  

 جبران کسریها 

دریافتی از  

 ( وصولی درآمده)خزان

درصد تخصیص  

 دریافتی 

 %   100 387630 183399 204231 درآمد عمومی 

 %   96 336779 -  352776 اختصاصی درآمد  

 -  724409 183399 557007 جمع کل 

 آموزش عالی)مبلغ به میلیون ریال(  بخش  در واختصاصی  عمومی  درآمدهای ازمحل مصوب   اعتبارات 

 بودجه مصوب  از محل 
متمم بودجه جهت  

 جبران کسریها 

دریافتی از  

 ( وصولی درآمده)خزان

درصد تخصیص  

 دریافتی 

 %   100 101877 -  101877 درآمد عمومی 

 %   47 1528 -  3251 درآمد اختصاصی 

 -  103405 -  105128 جمع کل 

 

 ( 1400- 1399)از سال فنی  ومشخصات  هزینه تفکیک به شده برداری  بهره عمرانی های  پروژه

 عنوان پروژه 
  ) بههزینه

 ریال (   میلیون

)متر   زیربنا

 مربع( 

سال شروع  

 پروژه 

سال بهره  

 برداری 
 تامین اعتبار محل 

 تحول سالمت  1400 98 109693 25880 اقامتگاه پزشکان 

 1400-1399سال از  شده زده  کلنگ عمرانی  های  پروژه اهم

 عنوان پروژه 

  پیش بینی اعتبار

به میلیون  ) اولیه

 ( ریال

 هزینه 

 ( به میلیون ریال)

)متر   زیربنا

 مربع ( 

  زمان 

 )سال(
 مکان 

 بیمارستان خلخال  1400 4819 61392 480000 توسعه اورژانس 
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 ه کددانش  ومنابع مدیریت توسعه معاونت های شاخص اهم

 1400سال 1399سال  واحد متعارف  عنوان شاخص 

 % 47 % 37/ 5 درصد  نسبت اعضای هیئت علمی دارای مدرك  phd نسبت اعضای هیئت علمی دارای مدرك

 % 47 % 37/ 5 درصد  یار و باالتر به کل اعضای هیئت علمی  نسبت استاد

 %  21 % 21/ 55 درصد  نسبت پرستار به کل پرسنل 

 % 132 %121/ 98 درصد  نسبت پرستار به تخت فعال

 % 8 %  18/ 67 درصد  نسبت پزشک به کل پرسنل 

 % 49 %54/ 26 درصد  نسبت پزشک به تخت فعال

 % 5 % 4/ 38 درصد  نسبت پزشک عمومی به کل پرسنل

 %  31 % 24/ 82 درصد  فعالنسبت پزشک عمومی به تخت  

 %  3 % 5/ 76 درصد  نسبت پزشک متخصص به کل پرسنل

 %  18 %  32/ 62 درصد  نسبت پزشک متخصص به تخت فعال 

 0 0 درصد  نسبت پزشک فوق متخصص به کل پرسنل 

 0 0 درصد  نسبت پزشک فوق متخصص به تخت فعال

 %  23 % 3/ 50 درصد  نسبت پیراپزشک به کل پرسنل 

 %  110 % 19/ 85 درصد  پیراپزشک به تخت فعال نسبت 

 % 0/ 05 % 0/ 985 نفر  کده نسبت جمعیت به پزشک شاغل در دانش 

 %  0/ 03 % 0/ 043 نفر  کدهنسبت جمعیت به پزشک عمومی شاغل در دانش 

 %  0/ 02 0/ 058 نفر  کده نسبت جمعیت به پزشک متخصص شاغل در دانش 

 0 0 نفر  کده دانش نسبت جمعیت به پزشک فوق تخصص شاغل در 

 % 0/ 1 % 0/ 034 نفر  کده نسبت جمعیت به پیراپزشک شاغل در دانش 

 % 8 %  10/ 15 درصد  نسبت شاغلین زیر دیپلم به کل پرسنل 

 % 16 %  17/ 17 درصد  نسبت شاغلین دیپلم به کل پرسنل

 % 6 % 6/ 52 درصد  نسبت شاغلین فوق دیپلم به کل پرسنل 

 % 48 % 45/ 61 درصد  پرسنلنسبت شاغلین لیسانس به کل 

 %  7 % 8/ 02 درصد  نسبت شاغلین فوق لیسانس به کل پرسنل 

 %  11 % 5/ 51 درصد  نسبت شاغلین دکترا به کل پرسنل

 % 63 %  63/ 03 درصد  نسبت شاغلین زن به کل پرسنل 

 %  37 %  36/ 97 درصد  نسبت شاغلین مرد به کل پرسنل 

 % 53 %  47/ 37 درصد  نسبت شاغلین رسمی به کل پرسنل

 %  12 % 3/ 51 درصد  نسبت شاغلین پیمانی به کل پرسنل

 %  12 % 5/ 14 درصد  نسبت شاغلین قراردادی به کل پرسنل 

 %  2 %  3/ 13 درصد  نسبت شاغلین هیئت علمی به کل پرسنل 

 % 54 %  52/ 01 درصد  نسبت نیروی انسانی شاغل در بخش درمان به کل پرسنل 
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 % 6 % 4/ 39 درصد  شاغل در بخش فوریت های پیش بیمارستانی به کل پرسنل نسبت نیروی انسانی 

 %  32 %  12/ 53 درصد  نسبت نیروی انسانی شاغل در بخش بهداشت به کل پرسنل 

 % 6 %  3/ 63 درصد  کل پرسنل  به (نسبت نیروی انسانی شاغل در بخش آموزش)هیئت علمی و غیر هیئت علمی

 

 .باشد می  اختصاصی وهزینه درامد شامل فقط بیمارستانی فعال  تخت وهزینه درامد سرانه 

   .باشد شده  ذکر صراحتا   یکه  درموارد مگر .است نگردیده  لحاظ شرکتی نیروهای   فوق های شاخص درارایه
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 معاونت بهداشت:   چهارمفصل 

 معرفي و شرح وظایف 

 سالمت جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و معنوی جمعیت تحت پوشش دانشگاهتأمین، حفظ و ارتقاء  ✓

 تأمین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی  ✓

 دستیابی به باالترین رضایتمندی مردم  ✓

 بستر سازی تلفیق آموزه های دینی در آموزش و پژوهش و ارائه خدمات سالمت  ✓

 های علمی حوزه سالمت  دستیابی به یکی از قطب ✓

 افزایش سهم دانشگاه در تولید عالم و محقق در حوزه علوم پزشکی  ✓

 حضور در عرصه بین المللی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی  ✓

 تأثیر گذاری بر مدیریت و سیاست گذاری های کالن نظام سالمت کشور  ✓

 نظام سالمت تأمین و توسعه منابع جهت به کار گیری مؤثر در  ✓

 تعاریف و مفاهیم 

 های بهداشتی درمانی کشور است. هر خانه   محیطیترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبکه :خانه بهداشت

 یک یا چند روستا را در پوشش خدمات  -به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت    -بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی  

 یک رده شـغلی از کارکنـان بهـداشـت خـدمـت میکننـد و بر حسب جنسیت خود دارد. در خـانه بهداشت فقط  

 بهورز مـرد( یـا )بهورز زن( نامیـده میشوند که بومی بودن آنها و اسکان در روستای اصلی یا روستای قمر، از شرایط )

 .نفر است  1000 ضروری است. جمعیت تحت پوشش یک بهورز به طور متوسط حدود 

 مرکز بهداشتی درمانی روستائی، تنها واحد پزشکی دولتی مستقر در مناطق :اني روستائيمرکز بهداشتي درم

 های بهداشت و هدایت  روستائی است که بوسیله پزشک عمومی اداره میشود. این واحد ضمن نظارت بر فعالیت خانه

 .ش خود را تأمین میکند آنها، در ارتباط با بیمارستان شهرستان نیازهای درمان تخصصی و بستری جمعیت تحت پوش 

بهداشت حداکثر  :پایگاه  جمعیتی  و  شدهاند  واقع  شهرها  محدوده  در  که  بهداشتی  واحد  یک  از  است  عبارت 

نفر را تحت پوشش دارند و خدمات بهداشتی به این جمعیت ارائه میدهند. این پایگاه بهداشت چنانچه  12.500معادل

مستقر باشد به عنوان پایگاه بهداشت ضمیمه و در غیر اینصورت پایگاه غیر  مرکز بهداشتی درمـانی    در درون فضای 

 .ضمیمه نامیده میشود

  چنانچه یک روستایی که دارای خانه بهداشت میباشد به شهر تبدیل گردد این خانه بهداشت به پایگاه بهداشت تبدیل

 ان ارائه میگردد و به عنوان پایگاه بهداشتمیشود و تا زمانی که بهورز در آن واحد شاغل میباشد خدمات توسط بهورز
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  ستاره دار محسوب میگردد. زمانی که به هر دلیلی )تغییر عنوان ، بازنشستگی و (... ردیف سازمانی وی بالتصدی 

  گردد به جای بهورز، کاردان استخدام میگردد. از پایگاه بهداشت ستارهدار به پایگاه بهداشت تبدیل میگردد و کلمه 

 .حذف میگردد دار  ستاره

 این واحد برحسب تراکم جمعیت، یک یا چند پایگاه بهداشت شهری را تحت  :مرکز بهداشتي درماني شهری

 پوشش خواهد داشت. کلیه وظایفی را که مرکز بهداشتی درمانی روستائی در مقابل خانههای بهداشت تابعه دارد، این

  در  وت عمده این واحد با مرکز بهداشتی درمانی روستاییمرکز در مقابل پایگاههای بهداشت شهری خواهد داشت تفا

  مراجعه مستقیم بیماران به این مرکز است مراجعه بیمار به این مراکز الزم نیست حتماً از طریق ارجاع از پایگاههای

 بهداشت صورت گیرد 

  مجاور شهر و یا روستاهای های بهداشت    در بسیاری از شهرها، خانه  :روستائي  -مرکز بهداشتي درماني شهری  

  نزدیک به شهر به ناچار در پوشش یک یا چند مرکز بهداشتی درمانی شهری قرار داده شده است این گونه مراکز در 

 .روستائی نامیده میشوند  -واقع هر دو نقش را به عهده دارند و مراکز بهداشتی درمانی شهری  

 نی روستائی که در مسیر طبیعی چند مرکز بهداشتی درمانی در برخی از مراکز بهداشتی درما :تسهیالت زایماني

 هزار نفر تلقی گردد، مشروط بر این که فاصله این   20دیگر قرار گرفته باشد، بطوریکه گلوگاه عبور جمعیتی حدود  

 وانمحل تا نزدیکترین شهری که بیمارستان یا زایشگاه دارد )با استفاده از اتومبیل( از یک ساعت بیشتر باشد، میت 

نام تسهیالت زایمانی ضمیمه مرکز بهداشتی درمانی روستائی شبانه به  ایجاد    روزی یا شهری شبانه  بخشی  روزی 

 .گردد

 چنانچه هنوز این واحد فعال باشد به فعالیت خود ادامه میدهد ولی در حال حاضر واحد جدید تسهیالت زایمانی 

 .تعیین و راهاندازی نمیگردد

  واحـدی است که اولیـن سطـح تخصصی یعنـی کارشنـاسی خدمات مختلف بهـداشتی   :مرکز بهداشت شهرستان 

 .را شـامل میشـود

حداکثر   :شیفت کاری در  سرویس  ارائه  درمانی،  بهداشتی  مراکز  کاری  شیفت  تعیین  یک    8در  را  کاری  ساعت 

 .محاسبه مینمایند ساعت کاری را شبانهروزی 16ساعت کاری را دو شیفت و بیش از 16 شیفت،حداکثر  

باشد.   :وضعیت مستقل و غیرمستقل فعالیت مستقل  و محل  تشکیالت  دارای  که  است  واحدی  شامل  مستقل 

 غیرمستقل 

  به واحدی گفته میشود که در داخل واحد دیگری قرار داشته و از امکانات اداری، مالی و پرسنلی واحد مذکور استفاده 

 نماید
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   بهداشتجداول وآمارهای معاونت 

 کارشناسی گسترش شبکه  گروه

 )براساس آخریت تقسیمات کشوری(1400سال  در  تعداد شهر و برآورد جمعیت تحت پوشش آن 

 نام شهرستان 
مساحت )کیلومتر 

 مربع(
 تعداد شهر 

تعداد 

 بخش

تعداد 

 دهستان
 جمعیت شهرستان تعداد آبادی 

 81600 139 8 3 3 3980   1399  خلخال

 82068 139 8 3 3 3980  1400  خلخال

 وضعیت فعالیت واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت امور بهداشتی 

ن 
تا

رس
شه

 

 خانه بهداشت
مرکز خدمات جامع 

 سالمت روستائی

مرکز خدمات جامع 

 سالمت شهری / روستائی

مرکز خدمات جامع 

 سالمت شهری 

ح
طر

ق 
طب

 

ل 
عا

ف
ی 

لک
م

ی  
ار

ج
تی

اس
ت 

وق
ر م

را
تق

اس
 

ح
طر

ق 
طب

 

ل 
عا

ف
ی 

لک
م

ی  
ار

ج
تی

اس
ت 

وق
ر م

را
تق

اس
 

ح
طر

ق 
طب

 

ل 
عا

ف
ی 

لک
م

ی  
ار

ج
تی

اس
ت 

وق
ر م

را
تق

اس
 

ح
طر

ق 
طب

 

ل 
عا

ف
ی 

لک
م

ی  
ار

ج
تی

اس
ت 

وق
ر م

را
تق

اس
 

ال
خ

خل
  

13
99

 

60 60 60  -  - 8 8 8  -  - 5 5 5  -  - 0 0  -  -  - 

ال
خ

خل
  

14
00

 

62 60 56 4  - 8 8 8  -  - 5 5 5  -  - 0 0  -  -  - 
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 درمانی تحت پوشش معاونت امور بهداشتی   وضعیت فعالیت واحدهای بهداشتی

ن
تا

س
هر

ش
 

مرکز خدمات 

جامع سالمت  

شبانه روزی 

 شهری

 مرکز آموزش بهورزی  پایگاه بهداشتی
 پایگاه مراقبت مرزی 

 )پست قرنطینه( 
 واحد تسهیالت زایمانی 

ح 
طر

ق 
طب

 

ال
فع

ی 
ولت

د
ح  

طر
ق 

طب
 

ال
فع

ی 
ولت

د
ی  

ار
ج

تی
س

ا
ت 

وق
ر م

را
تق

س
ا

 

ح 
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را
تق

س
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ح 
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ق 
طب
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فع

ی 
ولت

د
ی  

ار
ج

تی
س

ا
ت 

وق
ر م

را
تق

س
ا

 

ح 
طر

ق 
طب

 

ال
فع

ی 
ولت

د
ی  

ار
ج

تی
س

ا
ت 

وق
ر م

را
تق

س
ا

 

ال
خ

خل
 

13
99

 

2 2 2 5 5 5 - - 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 - - 

ل 
خا

خل
14

00
 

2 2 2 5 5 5 - - 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 - - 

 1400 آنها در سال خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش  

 شهرستان 
خانه های 

 بهداشت فعال 

 کاکنان )بهورز( 
 روستاهای تحت پوشش 

 )دارای سکنه( 

 جمعیت تعداد جمع زن  مرد

 81600 139 88 70 18 60 1399  خلخال

 82068 139 70 48 22 60 1400خلخال  

 آموزش بهورزیبرنامه  

 عنوان
 تعداد

 1400سال   1399سال  

 19 0 دانش آموزان بهورزی شاغل به تحصیل   تعداد

 8 0 تعداد دانش آموز بهورزی فارغ التحصیل

 11 8 پذیرش دانش آموز بهورزی 
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 (  داوطلبان بهداشتی) برنامه جلب مشارکت مردمی  

 عنوان
 تعداد

 1400سال   1399سال  

 82068 81640 پوشش برنامه جمعیت تحت  

 106 4754 تعداد داوطلبان روستایی 

 100 4218 تعداد داوطلبان شهری 

 17 -  تعدادداوطلبان متخصص 

 -  -  تعداد کالسهای فوق برنامه 

 206 8972 تعداد داوطلبان سالمت جذب شده شهری و روستایی 

 65 65 های مجری برنامه   اشت و پایگاهدهای به  تعداد خانه

 1400شهرستان خلخال  روستایی    -  پوشش برنامه داوطلبان سالمت به تفکیک مناطق شهری 

ال 
 س

ص
اخ

ش
 

ت 
ح

ی ت
هر

ش
های

وار
خان
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ص
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ت
الم
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با
طل

داو
ه 

ام
رن

ش ب
وش

پ
 

ش 
وش

ت پ
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د  
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ی ت
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وس

یر
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پ
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طل

داو
د 

دا
تع
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تای

وس
ن ر

با
طل

داو
د 

دا
تع

ص  
ص

خ
مت

ن 
با

طل
داو

د 
دا

تع
 

 17 106 100  49/17  47/31 1400  خلخال

 برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

ف 
دی

ر
 

 عنوان
 تعداد

1399 1400 

 43109 42955 شهری  کل جمعیت تحت پوشش  1

 38017 37970 روستایی تحت پوشش  جمعیتکل   2

 5092 4985 هزار نفر تحت پوشش   20کل جمعیت ساکن در شهرهای زیر   3

 23727 28865 تعداد جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی در مناطق روستایی و عشایری دانشگاه  4

 2627 2500 ه قرارداد دانشگاتعداد جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی ساکن در مناطق شهری طرف   5

 14290 9105 تعداد جمعیت روستایی تحت پوشش سایر بیمه ها در محدوده مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه  6

 2465 2485 تعداد جمعیت شهری طرف قرارداد تحت پوشش سایر بیمه ها در محدوده مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه 7

 8 8 بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه پزشک خانوادهتعداد مراکز   8

 4 4 تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری مجری برنامه پزشک خانواده 9
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 4 1 تعداد کسری پزشک خانواده 10

 -  -  تعداد کسری ماما  11

 32352 27190 تعداد پرونده سالمت خانوار تکمیل شده 12

 13754 12821 تعداد کل خانوار تحت پوشش  13

   درصد پرونده سالمت خانوار تکمیل شده 14

 108902 90173 (تعداد مراجعات برای پزشک خانواده )ویزیت که شامل تشکیل پرونده سالمت نمی شود 15

 32225 26077 (تعداد مراجعات به ماما )ویزیت درمانی 16

 63284 62156 ( طرف قرارداد یا دولتیتعداد مراجعات برای خدمات دارویی )اعم از بخش خصوصی  17

 18726 34427 (تعداد مراجعات برای خدمات آزمایشگاهی )اعم از بخش خصوصی طرف قرارداد یا دولتی 18

 532 617 (تعداد مراجعات برای خدمات رادیولوژی )اعم از بخش خصوصی طرف قرارداد یا دولتی 19

 1 -  روستایی یا شهری روستایی دارای خودرو دولتیتعدادمراکز بهداشتی درمانی   20

 11 12 ....( تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی یا شهری روستایی دارای خودرو غیردولتی )آژانس و 21

 2874 2684 متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده  22

 3316 3304 متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما  23

 2429 2188 دهگردشی های انجام شدهتعداد   24

 1400شهرستان در سال    خانواده به تفکیک  تعداد کل پزشک خانواده و مامای

 شهرستان 
 مامای خانواده  پزشک خانواده 

 مورد نیاز موجود مورد نیاز موجود

 13 13 16 16 1399خلخال

 13 13 19 15 1400خلخال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

19

13

13

پزشک خانواده موجود پزشک خانواده مورد نیاز مامای خانواده موجود مامای خانواده مورد نیاز
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 برنامه ثبت مرگ 

 بیماری  گروهای سنی 

 1400سال  1399سال 

 تعداد
درصد از کل علل  

 مرگ هر گروه سنی 
 تعداد

درصد از کل علل  

 مرگ هر گروه سنی 

روز    0) نوزادان 

 ( روز 29تا 

 100 3 75 3 بیماری های دوران حول تولد

 -  -  -  -  ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی 

 -  -  -  -  متابولیکبیماری های غدد،تغذیه و 

 -  -  -  -  عصبی  سیستم  بیماریهای

 -  -  -  -  تنفسی سیستم  بیماریهای

  59تا  1کودکان 

 ماهه

 50 3 33/ 3 2 ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی 

 -  -  16/ 6 1 ()از جمله ترافیکی سوانح و حوادث 

 6/ 2 1 -  -  بیماری های سیستم عصبی 

 -  -  33/ 3 2 تنفسی بیماری های سیستم 

 -  -  -  -  سرطان ها و تومورها 

تا   5نوجوانان 

 سال  17

 66/ 6 2 16/ 6 1 )سوانح و حوادث)از جمله ترافیکی 

 -  -  16/ 6 1 سرطان ها و تومورها 

 -  -  33/ 3 2 بیماری های سیستم عصبی 

 33/ 3 1 16/ 6 1 بیماری های قلبی و عروقی 

 -  -  -  -  اندامهای خونساز بیماری های خون و

تا   18جوانان )

 سال(  29

 33/ 3 4 45 9 (سوانح و حوادث)از جمله ترافیکی 

 -  -  15 3 سرطان ها و تومورها 

 8/ 3 1 20 4 بیماری های قلبی و عروقی 

 8/ 3 1 5 1 بیماری های سیستم عصبی 

 8/ 3 1 5 1 بیماری های سیستم تنفسی 

میان ساالن   

  59تا  30)

 سال(

 30/ 4 38 25/ 7 25 بیماری های قلبی و عروقی 

 22/ 4 28 24/ 7 24 سرطان ها و تومورها 

 22/ 4 28 16/ 5 16 (سوانح و حوادث)از جمله ترافیکی 

 3/ 2 4 3 3 بیماری های سیستم تنفسی 

 -  -  1 1 بیماری های غدد،تغذیه و متابولیک

  سالمندان

سال و  60)

 باالتر ( 

 62/ 9 429 62/ 4 396 عروقی یماری های قلبی و ب

 10/ 4 71 11/ 5 73 سرطان ها و تومورها 

 3/ 4 23 3/ 6 23 بیماری های سیستم تنفسی 

 2/ 05 14 1/ 7 11 بیماری های غدد،تغذیه و متابولیک

 1/ 8 12 1/ 6 10 (سوانح و حوادث)از جمله ترافیکی 
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 توزیع فراوانی ده علت اول بیماری منجر به مرگ

 بیماری  ردیف 
 1400سال   1399سال  

 درصد از کل علل مرگ  تعداد درصد از کل علل مرگ  تعداد

 2/56 470 54/55 426 وعروقی   قلبی   بیماریهای 1

 84/11 99 16/13 101 وتومورها   ها  سرطان 2

 5/5 46 95/4 38 (  ترافیکی  ازجمله(وحوادث  سوانح 3

 34/3 28 78/3 29 تنفسی   سیستم   بیماریهای 4

 6/0 5 39/0 3 تولد  حول   دوران  بیماریهای 5

 8/1 15 56/1 12 ومتابولیک  ای غدد،تغذیه بیماریهای 6

 6/0 5 3/1 10 عصبی   سیستم   بیماریهای 7

 2/1 10 69/1 13 گوارشی  سیستم   بیماریهای 8

 5/0 4 78/0 6 بیماری های سیستم ادراری تناسلی 9

 5/0 4 26/0 2 وکروموزومی  مادرزادی ناهنجاریهای 10

 فعالیتهای بهداشت محیط 

 1400 1399 عنوان

 عداد موارد کلر سنجی آب آشامیدنیت
 3494 3625 نقاط شهری 

 18046 16076 نقاط روستایی 

 آشامیدنی تعداد موارد نمونه برداری میکروبی آب 
 245 183 نقاط شهری 

 797 966 نقاط روستایی 

 0 0 احداث توالت خانوارهای روستایی

 9164 10227 تعداد بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی 

 154 96 تعداد اماکن معرفی شده به دادگاه

 64 70 تعداد اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع تعطیل شده 

 5/2789 2118 ( کیلوگرم)مقدارمواد غذایی فاسد کشف شده و معدوم شده  

 1291 879 نمونه های سنجش شده نمک از نظر میزان ید   تعداد

 0 0 برداری برای آزمایش نان از نظر مقدار نمک   نمونه

 198 243 برداری آزمایشات نان از نظر جوش شیرین   نمونه

 1502 1524 بهداشتی صادرشده کارت معاینه    تعداد

 0 0 مجوزصادر شده تاسیس آموزشگاه اصناف   تعداد

 42 38 تشخیصی و درمانی در سطح استان  تعدادبازدید ادواری از مراکز پرتونگاری
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 های بهداشت محیط   شاخص

 1400 1399 عنوان شاخص 

 99/ 99 99/ 9 رصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند د

 99/ 55 99/ 5 د درصد خانوارهای روستایی که به شبکه لوله کشی عمومی آب آشامیدنی دسترسی دارن

 94/ 83 95/ 36 د رصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند

 85/ 52 86/ 42 د رصد خانوارهای روستایی که فاضالب را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

 91/ 67 93/ 12 درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

 83/ 86 87/ 73 د درصد خانوارهای روستایی که فضوالت حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنن

 93/ 3 100 ( شناخته شده است.)شهریدرصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب 

 60 92 (درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است.)روستایی

 96 100 (درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است.) شهری

 91 100 (آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است.)روستاییدرصد نمونه های آب  

 44 41/ 07 درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری 

 46/ 2 45/ 75 مناطق روستاییدرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در  

 39 56/ 29 درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق شهری 

 42 46/ 35 درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی در مناطق روستایی 

 77 72/ 38 ( درصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند.) شهری 

 72/ 7 79/ 32 ( درصد کارکنان مراکز واماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند.) روستایی

 55 50 درصد مراکز و اماکن بین راهی دارای معیار بهسازی و بهداشتی 

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

 91 91 (رصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند. )روستایی د

 100 100 درصد بیمارستان هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باش د

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

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

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

 100 100 درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب 

 100 100 بهداشتی مطلوب رصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط  د

 بر دارای کارت معاینه پزشکی معت  نسبت شاغلین اماکن و مراکز شهری

 1400 1399 نام شهرستان /شهر  ردیف  

 %(   77)  1482/1137 %(   38/72) 1539/1114 شهرستان خلخال  1

 بر دارای کارت معاینه پزشکی معت  نسبت شاغلین اماکن و مراکز روستائی

 1400 1399 شهرستان /شهر نام   ردیف 

 %( 7/27)  524/381 %(  08/83)  532/422 شهرستان خلخال  1
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 ه( منابع بهسازی و شبکه لول)منابع  با دسترسی به آب آشامیدنی  درصد خانوارهای روستائی

 1400 1399 نام شهرستان /شهر  ردیف  

 99/99 9/99 شهرستان خلخال  1

 ای  فعالیتهای بهداشت حرفه

 عناوین 
 تعداد

1399 1400 

 456 412 ( کشاورزی و غیر کشاورزی)  کارگاه بازدید شده

 946 523 کارگران معاینه شده 

 8 9 دفعات حضوردر کمیته مشاغل سخت و زیان آور 

 77 70 بررسی تقاضاهای مشاغل سخت و زیان آور

 77 70 های مورد بررسی در کمیته مشاغل سخت و زیان آور   پرونده

 54 47 های تائید شده در کمیته مشاغل سخت و زیان آور   پرونده

 4 -  اعتراضات واصله به کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور

 -  -  های بررسی شده توسط کمیسیون تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور  کارگاه

 3 2 قوانین   کارفرمایان و اعمالجواز تاسیس ارسالی به مراکز تابعه جهت برگزاری ارتباط با  

 41 14 معرفی کارفرمایان متخلف به دادگاه 

 6 2 حکم صادر شده از طرف دادگاه

 -  -  نفر در ساعات غیراداری   50اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بهداشت حرفهای در کارگاههای زیر  
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 شاخص های بهداشت حرفه ای 

 1400 1399 عنوان  ردیف 

 1/ 26 % 7/ 8 ه های شناسایی شد درصد کارگاه 1

 72/ 7 81/ 2 درصد کارگاههای تحت پوشش  2

 7/ 79 18 درصد شاغلین شناسایی شده 3

 50/ 2 44/ 6 درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری  4

 13/ 7 14/ 8 ا رصد شاغلین تحت پوشش در معرض عامل زیان آورصدد 5

 33 0/ 4 ( تشکیالت بهداشت حرفه ای)خانه بهداشت کارگریدرصد کارگاههای دارای  6

 25 10 ( درصد شاغلینی که به تشکیالت بهداشت حرفه ای در کارگاه دسترسی دارند)خانه بهداشت 7

 تفکیک نوع عامل  درصد کارگاههای دارای عامل زیان آورخاص به  8

 16/ 36 12/ 8 صدا

 3/ 31 3/ 5 ارتعاش

 3/ 31 2/ 3 روشنائی 

 16/ 54 15/ 9 عوامل شیمیایی 

 0/ 37 0/ 39 گرما و رطوبت 

 0/ 18 0/ 19 سرما 

 27/ 76 28/ 5 وضعیت بدن حین کار 

 11/ 21 9/ 8 پرتوها

 2/ 02 2/ 1 بزار کار مناسب ا

 به تفکیک نوع عام  درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور خاص 9

 13/ 07 14/ 8 صدا

 3/ 15 4/ 6 ارتعاش

 2/ 87 1/ 2 روشنائی 

 14/ 10 13 عوامل شیمیایی 

 0/ 23 0/ 3 گرما و رطوبت 

 0/ 11 0/ 16 سرما 

 10/ 77 12/ 9 وضعیت بدن حین کار 

 8/ 42 10/ 4 پرتوها

 0/ 97 1/ 4 بزار کار مناسب ا

10 
درصد کارگاههایی که حداقل یک عامل زیا نآور در آن کنترل  

 گردیده به تفکیک گروه عامل گردیده / تاسیسات بهسازی  

عوامل  

 فیزیکی 

 10 1/ 8 صدا

 1 1 روشنائی 

 16 15 عوامل شیمیایی 

 4 4/ 5 عوامل ارگونومیک 
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 گروه کارشناسی بهداشت خانواده و تغذیه 

 های بهداشت باروری  شاخص

 1400 1399 واحد متعارف  عنوان

 70 72 درصد  (روستا) ماهه  36الی24 مشاوره فرزند آوری برای مادران دارای کودك 

 0 0 درصد  نسبت زایمان توسط افراد دوره ندیده

 100 6/99 درصد  زایمان در بیمارستان 

 30/1 32/1 درصد  باروری کلی   TFR (زیج حیاتی روستایی)

 میزان مرگ و میر نوزادان 
هزار   صددر

 تولد زنده 
8/3 9/3 

 ماهه  59 تا  1  میزان مرگ و میر اطفال 
هزار  صددر 

 تولد زنده 
7/7 8/7 

 میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال
هزار   صددر

 تولد زنده 
7/7 12/9 

 میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال
هزار  صددر

 تولد زنده 
56/11 7/11 

 عوارض حاملگی و زایمان نسبتمرگ مادران باردار به علل  
هزار   رصدد

 تولد زنده 
0 126 

 1 0 تعداد بررسی محیطی تعداد مرگ مادر در طول سال 

 گروه کارشناسی بهداشت مدارس ودهان ودندان 

 بهداشت مدارس

 1400 1399 عنوان 

  روستایی و شهریعداد دانش آموزان معاینه شده در طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان مناطق ت

 بامشارکت ادارات آموزش وپرورش
1182 1262 

 ***  ***  ستاره   5شاخص مدارس مروج سالمت 

 52 100 پایه اول دوره متوسطه دوم  درصد پوشش واکسیناسیون توام دانش آموزان 

 100 100 درصد پوشش واکسیناسیون دانش آموزان اول ابتدایی 

 (به دلیل کرونا انجام نشده است*** ستاره 5شاخص مدارس مروج سالمت آیتم )***
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 بهداشت دهان و دندان  

 1400 1399 عنوان 

 4545 48 معاینه

 1545 2140 کشیدن دندان 

 436 1106 ترمیم دندان 

 342 385 جرم گیری 

 10 -  رادیوگرافی 

 37 92 پالپوتومی

 478 2184 فیشورسیالنت 

 4241 4832 تراپی فلورایدوارنیش 

 520 947 سال مراقبت شده روستایی   6کودکان زیر 

 531 781 سال مراقبت شده شهری   6کودکان زیر 

 3353 1256 سال مراقبت شده روستایی 12تا 6 کودکان 

 1162 2885 شهری سال مراقبت شده  12تا   6کودکان 

 84 97 مادران باردارمراقبت شده روستایی

 103 143 مادران باردارمراقبت شده شهری 

 و مبارزه با بیماریها پیشگیری گروه

 ر رصد پوشش ایمن سازی کودکان زیر یکسال و مادران بارداد

 وام زنان باردار ت BCG DTP3 OPV3 HB3 MMR MMR2 سال شهر 

 خلخال

 

1399 5 /89 2 /93 2 /93 2 /93 105 8 /109  - 

1400 100 99 99 99 98 108 102 

 وشش واکسیناسیون در برنامه های ایمن سازی پ

 برنامه ایمن سازی 
 درصد پوشش 

1399 1400 

 100 89/ 5 ب ث ژ 

 99 93/ 2 پنتاواالن 

 99 93/ 2 پولیو

MMR 105 98 

 99 93/ 2 هپاتیت ب نوبت سوم 

 31 /0 28 /56 ( covid-19واکسن کرونا )

 0 0 اردوگاههای آوارگان ایمن سازی تکمیلی و خانه به خانه مهاجرین ساکن 

 100 -  ایمن سازی فلج اطفال تکمیلی و خانه به خانه مناطق روستایی تحت پوشش تیمهای سیاری 
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 مراقبت بیماریهای مشترك انسان و دام 

 نام بیماری 
 تعداد موارد 

1399 1400 

 327 386 موارد حیوان گزیدگی درمان شده

 3 0 ه موارد بیماری تب مالت ثبت شد

 0 0 موارد بیماری سالک ثبت شده 

 0 0 تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 

 0 0 موارد بیماری سیاه زخم ثبت شده

 0 0 موارد بیماری کیست هیداتیک ثبت شده 

 ماریهای منتقله از آب و غذا به تفکیک شهرستان بی  (Out breakای ) طغیانه

 تعداد افراد مبتال  تعداد موارد طغیان بیماری  سال نام شهرستان  ردیف 

 خلخال 1
1399 0 0 

1400 2 2 

 2 2 جمع کل 

 مبارزه با سل 

 عنوان  ردیف 
 درصد 

1399 1400 

 100 %  100 نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت  1

 100 %  100 میزان موفقیت درمانی در موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت  2

 مراقبت فلج شل حاد 

 عنوان  ردیف 
 تعداد

1399 1400 

 AFP 1 1 تشکیل جلسه کمیته فنی طبقه بندی موارد  1

 AFP 0 0تعداد پرونده شناسایی شده موارد 2

 های ویروسی  مراقبت هپاتیت 

 عنوان  ردیف 
 تعداد

1399 1400 

 B 0 3 کشف موارد پاسیو بیماری هپاتیت 1

 A 0 0 کشف موارد پاسیو بیماری هپاتیت 2

 C 0 0 کشف موارد پاسیو بیماری هپاتیت 3
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 (  التور  -مراقبت بیماریهای رودهای ) اسهال خونی 

 عنوان  ردیف 
 تعداد

1399 1400 

 12 221 تعداد موارد اسهال گزارش شده  1

 12 221 و متوسط  تعداد نمونه برداری از موارد اسهال شدید 2

 0 24 تعداد موارد اسهال بستری شده  3

 0 0 موارد اسهال ناشی از وبای التور  4

 6 1 تعداد موارد اسهال خونی  5

 3 0 تعداد موارد تیفوئید  6

 مراقبت مننژیتهای مننگوکوکی 

 عنوان  ردیف 
 تعداد

1399 1400 

 0 0 کل موارد مننژیت گزارش شده  1

 0 0 موارد مننژیت آزمایشگاهی 2

 0 0 (موارد مننژیت مننگوکوکی )مشکوك 3

 مراقبت سرخک و سرخجه 

 عنوان  ردیف 
 تعداد

1399 1400 

 1 8 شناسایی موارد مشکوك به سرخک 1

 0 0 موارد مثبت آزمایشگاهی 2

 0 8 شناسایی موارد مظنون به سرخجه 3

 مراقبت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

 عنوان  ردیف 
 تعداد

1399 1400 

 1575 1837 بیماری آنفلوانزای فصلی واکسیناسیون گروه هدف برعلیه   1

 3 2 )برگزاری جلسات آموزشی )سمینار،کارگاه،سخنرانی 2
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 های انجام شده در موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  واکسیناسیون

 عنوان  ردیف 
 تعداد

1399 1400 

 6574 5420 ( )پولیو فلج اطفال 1

2 MMR 1888 1594 

 784 783 (ب.ث.ژ )سل 3

 4258 4636 پنتاواالن  –( دیفتری، کزاز وسیاه سرفه )ثالث  4

 1885 1872 ( دیفتری و کزاز )توام بزرگساالن 5

 500 432 مننژیت  6

 1924 3403 ( هپاتیت )ب  7

 1575 2318 آنفوالنزا  8

 221 164356 ( covid-19واکسن کرونا ) 9

 183450 20973 واکسیناسیونهای انجام شدهجمع کل 

 تعداد کل زوج ناقل و مشکوك نهایی تاالسمی تحت مراقبت 

 1400 1399 واحد متعارف  عنوان 

 8 8 زوج  استراتژی یک 

 1 1 زوج  استراتژی دو 

 1 1 زوج  مشکوك نهایی 

 1 1 زوج  مشکوك پرخطر 

 9 9 زوج  پیشگیری از بارداری استفاده میکنندتعداد زوجین همزمان مینور که از روش مطمئن 

 0 0 زوج  PNDتعداد زوج ناقل باردار با انجام آزمایش

 0 0 جنین جنین مبتال به تاالسمی ماژور سقط شده 

 0 0 صد هزار نفر  میزان شیوع تاالسمی 

 0 0 صد هزار نفرتولد زنده  میزان بروز تاالسمی 

 نظام ثبت حوادث 

 1400 1399 واحد متعارف   عنوان  

 1 2 حادثه (هفته آخر سال)موارد ثبت و گزارش سوانح و حوادث چهارشنبه سوری
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 پیشگیری و کنترل دیابت 

 1400 1399 واحد متعارف  عنوان 

 63 147 مورد  (روستایی)کشف موارد بیماری دیابت

 2062 1998 مورد  کل بیماران دیابتی تحت مراقبت 

 3 8 مورد  (  مادر باردارمبتال به دیابت ) بارداریتعداد 

 4/ 5 4/ 31 درصد  سال مناطق روستایی  30میزان شیوع دیابت در جمعیت باالتر از  

 45 43/ 132 درهزار  سال مناطق روستایی  30 میزان شیوع دیابت در جمعیت باالتر از  

 مراقبت بیماری فشارخون باال 

 1400 1399 عنوان  

 4921 2674 بیماران مبتال )جدید وقدیم( درمناطق روستایی تعداد 

 17/ 69 75/ 89 درصد بیماران مراقبت شده 

 87 4389 درصد بیمارانی که فشار خون آنها کنترل شده است 

 104 285 تعداد موارد جدید ابتال در مناطق روستایی 

 دد. بعنوان فشارخون کنترل شده محسوب می گر  150/ 90طبق دستورالعمل برای گروه سنی سالمندان فشارخون کمتر از 

 موارد مار و عقرب گزیدگی

 عنوان 
 تعداد

1399 1400 

 مارگزیدگی 
 1 2 زنان 

 7 6 مردان 

 عقرب گزیدگی 
 6 5 زنان 

 10 10 مردان 

 تیروئید نوزادان غربالگری کم کاری مادرزادی 

 عنوان 
 تعداد

1399 1400 

 806 805 نوزادان غربالگری شده 

 804 805 سالم

 2 -  مشکوك

 2 2 بیمار 

 1 1 روز  28 شروع درمان در کمتر از 

 1 1 روز   40تا  28 شروع درمان بین  

 0 0 روز  40شروع درمان بیش از 
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 مادرزادی تیروئید نوزادان شاخص های مراقبتی برنامه کم کاری  

 سال شهر 

تعداد 

نوزادان  

غربالگری  

 شده

 جنس
پوشش  

 برنامه 

 )درصد( 

میزان  

فراخوان  

نوزادان  

 مشکوك

تعداد بیمار  

شناسایی  

 شده

  میزان بروز در  

  تولد 1000

 زنده 

 پسر)درصد(  دختر)درصد( 

 خلخال
1399 805 17 /52 82 /47 9 /106 0 2 48 /2 

1400 806 02 /48 98 /51 81 /104 2 2 48 /2 

 فنیل کتونوری 

 عنوان 
 تعداد

1399 1400 

 0 1 موارد جدید بیماری 

 -  -  ویزیت کلیه بیماران شناخته شده توسط مشاوره علمی وکارشناس تغذیه

 -  -  برای کلیه بیماران  ای تامین وتوزیع سهمیه شیر رایگان و یارانه

 بهداشت روان 

 عنوان 

 1400سال  1399سال 

موارد کل بیماران  

 شده شناسایی 

  جدید موارد

  شناسایی بیماران

 شده

موارد کل  

بیماران  

 شده شناسایی 

  جدید موارد

  شناسایی بیماران

 شده

  تعداد موارد شناسایی شده بیماران

 سایکوتیک شهری/ روستایی 
17 0 3 0 

تعداد موارد شناسایی شده بیماران  

 افسرده شهری/ روستایی 
283 54 197 4 

تعداد موارد شناسایی شده بیماران  

 اضطرابی شهری/ روستایی 
37 22 11 0 

تعداد موارد شناسایی شده بیماران صرعی  

 شهری/ روستایی 
224 23 203 3 

عداد موارد شناسایی شده بیماران  ت

 معلولیت ذهنی شهری/ روستایی 
57 0 165 1 

عداد موارد شناسایی شده بیماران  ت

 شهری/ روستایی دمانس  
5 0 5 0 

تعداد موارد شناسایی شده بیماران  

اختالالت شایع دوران کودکی شهری/  

 روستایی 

4 2 3 0 
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 فعالیت های برنامه ای پیشگیری از اعتیاد  

 شرح  عنوان فعالیت
 تعداد

1399 1400 

 آموزش و اطالع رسانی 

 1455 1480 آموزش مهارت های زندگی 

 259 281 سال(12 - 2) ی پرور آموزش فرزند 

 163 215 نوجوان سالم   -سال(  17-12)پروری آموزش فرزند 

 450 20 آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد

 150 -  آموزش کاهش آسیب 

 300 -  آموزش دانشجویان 

 9746 13502 تعداد موارد غربالگری اولیه 

 364 561 تعداد موارد غربال مثبت 

 9382 12257 غربال منفی تعداد موارد  

فعالیت های تبلیغاتی و  

اطالع رسانی عمومی و  

 ی رسانه ا

 8 118 تعداد موارد مداخله شده 

 10 -  چاپ و توزیع پوستر 

 -  -  برنامه رادیویی و تلویزیونی 

 -  -  آموزشی  CDتوزیع 

 -  -  توزیع کتاب 

 -  -  چاپ و توزیع پمفلت 

 20 -  چاپ و نصب بنر 

 آسیب کاهش 

 5 6 برگزاری نمایشگاه

 -  -  پرونده فعال درمان نگه دارنده 

 8 -  مشاوره روانشناختی انفرادی 

 -  -  مشاوره روانشناختی گروهی 

 8 -  آموزش خانواده

 -  -  تعداد افراد تماس یافته با تیم سیار 

 -  -  تعداد سرنگ توزیع شده توسط تیم سیار 

 -  -  توسط تیم سیار افراد آموزش دیده د  تعدا

 -  -  تعداد سرنگ و سرسوزن جمع آوری شده 

 -  -  تعداد سرنگ و سرسوزن توزیع شده
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 معاونت درمان :  پنجم فصل 

 شرح وظایف 

تنظیم برنامه های درمانی مراکز استان و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، برنامه ریزی و ارائه   ✓

برای   ...  طرح  از دولتی، خصوصی و  اعم  امور درمانی در سطح شهرستان  ارتقاءکیفی و کمی 

و درمانی موجود در استان و بررسی و ارائه راه حل های   پیگیری مسائل و مشکالت تشخیصی 

 مناسب جهت رفع آنها 

تأمین و توزیع نیروهای تخصصی پزشکی و پیراپزشکی و هماهنگ با معاونت محترم پشتیبانی  ✓

 تأمین و توزیع نیروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه  در نحوه  دانشگاه

 صدور و تمدید پروانه های مؤسسات پزشکی  ✓

نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی در شهرستان، تامین تجهیزات پزشکی و نظارت بر  ✓

 آنها و هماهنگی کلیه امور مرتبط با تجهیزات پزشکی   نحوه استفاده از

و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی استان در فواصل زمانی متعدد از طریق ادرات   نظارت ✓

مراکز بیمارستانی، و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در    تابعه و نظارت 

و ها  در  درمانگاه  خصوصی  تخصصی   مراکز  تخصصی،  فوق  خدمات  از  اعم  شهرستان  سطح 

 رادیولوژیها و سایر مراکز پرستاری، مامائی، آزمایشگاه ها و  اورژانسهای بیمارستانی،

 تأمین پزشک جهت کمیسیونهای پزشکی و انجام تصمیم گیریهای صحیح در شورای پزشکی  ✓

توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات در این  ✓

 تعرفه ها با سایر ادارات بیمه   زمینه و هماهنگی 

ایجاد دسترسی کلیه بیماران خاص به خدمات درمانی داورئی مورد نیاز و تالش در جهت اطالع  ✓

و آموزش بیماران، پیگیری و نظارت و تأمین خدمات مربوط به امور بیماران خاص اعم   رسانی

 سرطانی، دیابتی، هموفیلی، تاالسمی و پیوندی   بیماران دیالیزی،   از  

 در اسرع وقت و حداقل عوارضارائه خدمات فوریتهای پزشکی   ✓

پاسداری از بهداشت و سالمت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین و آئین نامه های  ✓

 داخلی و



 معاونت ردمان:  پنجم فصل                                                سالناهم آماری  دانشکده علوم زپشکی شهرستان خلخال                  

77 
 

 اختیارات قانونی وزارت متبوع و قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران ✓

 هماهنگی امور پرستاری و مامائی  ✓

مورد نوع برخورد با بیماران سرپائی و بستری آنان  هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در  ✓

 موجب اختالل و یا کاهش در امر آموزش نگردد  به گونه ای که

برنامه ریزی در مورد باال بردن سطح کارآیی مؤسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری  ✓

اران بستری و پیشنهاد و اجرای طرح های خاص به منظور تسریع در درمان بیم  و غیر اداری و 

 سرپائی

نظارت بر امور مؤسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستان ها و مؤسسات توانبخشی و    ✓

 خصوصی و خیریه  مراکز درمانی بخش 

 نظارت بر ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخش ها و درمانگاه ها  ✓

 رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پارا کلینیکی و مؤسسات درمانی تابعه  ✓

 عاریف و مفاهیم ت

به کلیه مراکز درمانی اعم از بیمارستان، بیمارستان و زایشگاه، زایشگاه و آسایشگاه    :موسسه درمانی

 .که مجهزبه تخت درمانی باشند، موسسه درمانی اطالق میشود

 امکاناتمکانی است که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از    ن:بیمارستا

تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی به منظور درمان و بهبود بیماران سرپایی و بستری 

 .روزی تأسیس میگردد و به بیمارستان عمومی و تک تخصصی تقسیم میشود  شبانه   به صورت 

داخلی، جراحی بیمارستانی است که باید حداقل دارای چهار بخش بستری شامل    :بیمارستان عمومی

عمومی،زنان و زایمان و اطفال و بخشهای آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی و فوریتهای پزشکی )اورژانس( 

 .و تغذیه باشد

بیمارستانی است که در یک رشته تخصصی یا فوق تخصصی پزشکی فعالیت   :بیمارستان تک تخصصی

 .میکند

اساCCU:بخش   بر  است  پرستاری  از کلیه یک بخش تخصصی پزشکی،  استفاده  با  س موازین علمی 

تاسیسات، تکنولوژی پزشکی و داروهای الزم مسئولیت مداوا و مراقبت از بیماران مبتال به   تجهیزات،

 .دار میباشد  عهده   عوارض حاد قلبی را
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 بخشی از بیمارستان است که با استفاده از نیروهای تخصصی پزشکی،   :  ICUبخش مراقبتهای ویژه  

پرستاری و کلیه تجهیزات، تأسیسات، تکنولوژی پزشکی و داروهای الزم مسئولیت درمان بیمارانی را  

 .دار است  به عوارض حاد و کشنده بوده یا در معرض صدمات خطرناک و جدی میباشند، عهده  که مبتال

و خدمات   منظور بخشی است که بیمار از ابتدای ورود تا ترخیص در آنجا بستری بوده  :بخش اورژانس

مربوطه اعم از جراحی و غیره دریافت داشته است؛ لذا تختهای تحت نظر اورژانس در این قسمت   درمانی

 .شود  نمی  در نظر گرفته

به تختی گفته میشود که جهت بستری شدن بیماران برای دریافت خدمات درمانی  :تخت بیمارستانی

 .مند باشند   تشخیصی، درمانی، پشتیبانی و خدماتی بهرهبیمارستان تعبیه شده و از امکانات    در

زایمان  : زایشگاه امر  به   به محلی گفته میشود که تحت نظر پزشک متخصص زنان و زایمان، فقط 

 .پردازد  می  

به آن تعداد تخت بیمارستانی که به هنگام تصویب طرح ساخت بیمارستان و یا تصویب  :تخت ثابت

هداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمارستان در نظر گرفته میشود، توسعه آن توسط وزارت ب  طرح

 .اطالق میشود

دارای  :تخت فعال و  استاندارد  اساس  بر  که  بیمارستانی  ثابت مصوب  تختهای  از  تعداد تخت  آن  به 

 میگویندتشخیص درمان، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی( آماده بستری بیماران باشد تخت فعال  )امکانات

توجه به این نکته الزم است که در محاسبه تختهای فعال، تختهای ریکاوری، اورژانس سرپایی، نوزادان  

 .تخت کات( و تختهای معاینه سرپایی، دیالیز و نیز تخت همراهان منظور نمیگردد)سالم

 قلبICU و  CCU  ،ICU   ،NICU  ، PICUشامل تختهای    :تخت ویژه

روز اشغالی همان تعداد بیمار بستری در بخش یا بیمارستان میباشد. به تخت  :  تخت روز اشغالي

 عبارتی 

دیگر میتوان گفت تخت روز اشغالی عبارت است از مجموع تعداد تختهایی که در طی یک 

 .در اشغال بیماران بستری بوده است  دوره زمانی معین

بخشها در ماه تقسیم بر تعداد روزهای عبارتست از جمع تعداد تخت فعال    :متوسط تخت فعال در ماه 

 .ماه  همان
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بیماری است که در بیمارستان پذیرش شده و برای دریافت و مراقبتهای درمانی به بخش  :بستری شده

 .منتقل شده باشد  بستری

به بیمار مرخص شدهای که پس از انجام معالجات، بیماری او تحت کنترل در آمده و خطر  :بهبود یافته

 .امکان انتقال بیماری به دیگران در او از بین رفته باشد، اطالق میگرددو    شخصی

نمایند   به بستری شدگانی که پس از بهبودی، انتقال یا فوت، بخش را ترک می  :مرخص شده از بخش

 .شده از بخش میگویند  مرخص 

 تان را ترک به بستری شدگانی که پس از بهبودی، انتقال یا فوت، بیمارس :مرخص شده از بیمارستان

 .مینمایند مرخص شده از بیمارستان میگویند

 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکي 

 به مجموعه خدمات و مهارتهای فوری پزشکی اورژانسی :خدمات فوریتهای پزشکي پیش بیمارستاني

قالب که در مواقع اضطراری مانند تصادف، بیماری حاد، پدیدههای طبیعی یا ساخته دست بشر در  

ارایه   فوریتهای پزشکی کشور قبل از رسیدن بیمار یا مصدوم حادثه  نظام شبکه دیده به بیمارستان 

 .میشود، اطالق میگردد

بیمارستاني پیش  پزشکي  فوریتهای  شهری،  :شبکه  پایگاههای  پیام،  مرکز  یا  ارتباطات  مرکز  شامل 

ـ  جادهای 

 .بودموقت، هوایی، ریلی و دریایی ـ ساحلی و موقت خواهد  

 مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات، واحد اطالع رسانی و فراخوان :مرکز ارتباطات و فرماندهي عملیات

کننده پایگاههای اورژانس است که موظف میباشد پس از تماس افراد نیازمند،   و هماهنگ115اورژانس  

ارتباطات   اقدام واحدهای  آورد.  عمل  به  ذیربط  واحدهای  هماهنگی  با  را  استانها،   مقتضی  مراکز  در 

دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و شهرهای با جمعیت   شهرهای دارای

 .صورت مستقل در یک مکان مناسب قرار میگیرد هزار نفر به 250بیش از 

پیام فرماندهی   :مرکز  و  ارتباطات  مرکز  ایجاد  برای  الزم  شرایط  فاقد  که  شهرستانهایی  عملیات در 

رسانی   هزار نفر میباشد مرکز پیام ایجاد شده و به عنوان واحد اطالع 250میباشندوجمعیت آنها کمتر از  

را به عهده دارد و در شرایط بحرانی با مرکز ارتباطات همکاری 115و فراخوان اورژانس    وظیفه هماهنگی

 الزم را انجام خواهد داد 
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شهرستانها، شهرهای دارای دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی   این پایگاه در مراکز :پایگاه امداد شهری

 و

هزار نفر ایجاد میشود. پایگاه امداد شهری   50  خدمات بهداشتی، درمانی و شهرهای با جمعیت بیش از  

 .با مرکزپیام و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات در ارتباط بوده و دارای دو دستگاه آمبوالنس میباشد

هزار نفر   50پایگاه جادهای در جادهها و در مبادی شهرهای با جمعیت کمتر از   :جادهای  پایگاه امداد

دقیقه ایجاد  15کیلومتر و با در نظر گرفتن حداکثر زمان رسیدن به محل حادثه   40 فاصله حداکثر  با

فرماند.میشود و  ارتباطات  مرکز  با  و  بوده  فعال  آمبوالنس  دارای یک دستگاه  پایگاه جادهای  هی هر 

 پیام در ارتباط میباشد. تبصره ـ آمبوالنس مورد استفاده در پایگاههای شهری و جاده   عملیات و یا مرکز

بوده و به ازای هر سه پایگاه یک آمبوالنس پشتیبان در   Bآمبوالنس تیپ    ای بایستی دارای شرایط 

 .نظر گرفته میشود

پایگاههایی که در ایام ویژه به منظور آمادگی و توان عملیاتی  : پایگاه امداد فوریتهای پزشکي موقت

 بیشتر

 .اندازی میشوند  در مکانهایی که افزایش جمعیت و یا تردد بیش از حد معمول دارند، راه

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اجرای طرح پوشش فراگیر نظام فوریتهای 2ماده

ای راهبری و ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم توسعه   گونه  پیش بیمارستانی را به  پزشکی

ـ زمان رسیدن بر بالین بیمار در 1383فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب    اقتصادی، اجتماعی و

موارد کمتر   %80  ها در هشتاد درصد  دقیقه و در جاده  8  موارد کمتر از  %80شهرها در هشتاد درصد 

 .دقیقه باشد15از  

به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بخشهایی نظیر مرکز   115به دنبال ارتقا مرکز اورژانس  

عملیات بحران و مرکز هدایت و اطالع رسانی اورژانس نیز در کنار سایر بخشها در این مجموعه   هدایت

 .لحاظ گردیده

(Emergency Operation Center) : EOC   عملیات بحران مرکز هدایت 

این واحد در حقیقت هماهنگیهای الزم در زمان بحران را در سطح شهرستان، برون استانی و درصورت 

 .کشوری انجام میدهد   نیاز

 :برحسب ضرورت اطالعات مربوط به حوادثی نظیر 
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 فوتی  3مصدوم و یا    5 الف: حوادث ترافیکی با بیش از  

 ب: مسمومیتهای غذایی گروهی 

 مشاهده عالئمی از بیماری آنفوالنزای پرندگان و یا هر گونه همهگیری ج:  

 د: سقوط بهمن، وقوع سیل )یا طغیان رودخانه( و طوفان

 هـ: بمبگذاری و هر نوع انفجار موارد آتشزا و خطرناک 

 هر گونه نشست سیاسی و تحصن  -و: حوادث تروریستی  

 رورتز: سقوط هواپیما و بالگرد و وقایع مهم بر اساس ض 

در این مرکز گردآوری، تحلیل و پردازش میشود و در مواقع ضروری در اختیار اعضای تیم مدیریت 

 بحران مرکز،دانشگاه علوم پزشکی و تیم مدیریت بحران استان قرار میگیرد 

  رساني درمان واحد ستاد هدایت و اطالع

 .بیمارستانی را تسریع و تسهیل مینمایددر حقیقت این واحد امر پذیرش و نقل و انتقاالت بیماران بین  

 : اهم فعالیتهایی که در مجموعه این واحد انجام میشود شامل

 ایجاد هماهنگی بین بیمارستانهای درون استان جهت انتقال و اعزام صحیح بیماران ✓

 واحد عملیات EOCایجاد هماهنگی درون سازمانی بین ستاد هدایت، ،   ✓

 آمبوالنس در موارد الزم بر بالین بیمار   نظارت بر اعزام صحیح و به موقع  ✓

 115ارائه مشاوره پزشکی به تماس گیرندگان با تلفن  ✓

اخذ پذیرش برای بیماران جهت اعزام به بیمارستانهای خارج از شهرستان در موارد کمبود امکانات  ✓

انی در موارد بحر  115هماهنگی و هدایت سایر پایگاههای اورژانس    مربوطه در شهرستان  یا تخصص

 و سوانح بزرگ

ارتباط با سایر ارگانهای مؤثر و مسئول در موارد اورژانسی مثل پلیس، آتشنشانی، هالل احمر و ...  ✓

 بیسیم و تلفن   از طریق

 اداره تجهیزات پزشکي 

 :شرح وظایف در حوزه نظارت و ارزیابی

 تدوین چک لیست های نظارتی و ارزشیابی با همکاری ادارات دیگر  ✓
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 تیم های ارزشیابی بیمارستانها همکاری در  ✓

نظارت بر واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش به منظور بررسی رعایت  ✓

 ... ضوابط و شرایط محیطی از جانب شرکت تولید کننده و  استانداردها،

 نظارت بر اصناف و شرکتهای عرضه کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش  ✓

 ... توزیع تجهیزات مصرفی به لحاظ قیمت، نحوه توزیع ونظارت بر   ✓

 نظارت بر انبارهای تجهیزات پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه ✓

 نظارت بر امور مربوط به قاچاق تجهیزات و وسایل پزشکی ✓

تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه خرید برای بیمارستانها بمنظور جلوگیری از ورود کاالهای  ✓

 به بیمارستانها  لتفاقد اصا

 کارشناسی رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی  ✓

 نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه ✓

 هماهنگی و همکاری با مراجع ذیصالح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه ✓

ندی جهت اخذ تصمیم در انجام امور کارشناسی به منظور تأمین نیازهای فنی کمیسیون سطح ب ✓

 کمیسیون

نظارت بر وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستانها و ارائه گزارش به اداره نگهداشت و  

 :نظارت بر  آموزش، شامل

برای تجهیزات   انجام آزمونهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی و نگهداری  عقد قراردادهای سرویس 

 سرمایه ای 

 ضعیت خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی فرآیند و روال تعمیرات و و

 فرآیند اسقاط تجهیزات پزشکی

 بازدیدهای دوره ای و انجام بازرسی های عملکردی و موردی 

 ارتقاء و بروز رسانی تجهیزات پزشکی نصب شده در بیمارستانها 

 وجود برق سالم در بیمارستانها

 :شرح وظایف در حوزه نگهداشت و آموزش 

 بروز رسانی بانک اطالعاتی کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تابعهایجاد و   ✓
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 تدوین یک برنامه جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهای تابعه ✓

برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه  ✓

 بیمارستانهای تابعه   در

ستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه برنامه ریزی و تدوین د ✓

 بیمارستانهای تابعه   در

 نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری آموزش های مورد نیازکارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکی  ✓

 پایش اجرای برنامه جامع نگهداشت و اخذ بازخورد از بیمارستانها ✓

 :تأمینشرح وظایف در حوزه 

نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت نیازهای تجهیزات پزشکی مراکز تحت پوشش باتوجه به  ✓

 شده   معیارهای مشخص 

بررسی نیازهای اعالم شده توسط بیمارستانها و تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آنها بصورت  ✓

 ساالنه

 ( حضور در جلسات تجهیزات پزشکی دانشگاه)کمیته فنی ✓

 ته تجهیزات پزشکی بیمارستانهاحضور در جلسات کمی ✓

 انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات خارجی  ✓

خصوص  ✓ در  بویژه  و  دانشگاهها  )کلی(  متمرکز  خریدهای  قیمتی  و  فنی  بالینی،  کارشناسی 

 ای و یا تکنولوژی های خاص و مورد نیاز   دستگاههای سرمایه 

های هدف بصورت کلی و یا برگزاری دوره های آموزشی فراگیر بر حسب موضوع برای گروه   ✓

جداگانه از   بصورت  درخواست  دریافت  حسب  یا  و  آموزش  و  نگهداشت  اداره  اعالم  حسب 

 نگهداشت و آموزش   بیمارستانها و پس از موافقت اداره

انجام پژوهش های مرتبط با تجهیزات پزشکی و تعامل مستمر با سازمان ها، نهادهای و سایر  ✓

ین حوزه به منظور استفاده از منابع یا شرایط های بوجود منابع تأمین وسیاست گذاری در ا

 آمده
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   درمان جداول و آمارهای معاونت 

  شهرستان خلخال تعداد متوسط تخت فعال و تخت ثابت بیمارستان 

 تخت فعال تخت ثابت  نام بیمارستان)واحد(  نام شهرستان  وابسته به  ردیف 

 129 147 امام خمینی)ره(  خلخال 1399  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

 141 147 امام خمینی)ره(  خلخال 1400  دانشکده علوم پزشکی خلخال 2

  شهرستان خلخالدرصد تخت روز اشغالی بیمارستان 

 تخت  اشغال درصد نام بیمارستان)واحد(  نام شهرستان  وابسته به  ردیف 

 51 امام خمینی)ره(  خلخال   1399  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

 59/ 2 امام خمینی)ره(  خلخال 1400  دانشکده علوم پزشکی خلخال 2

    شهرستان خلخالمتوسط روزهای بستری بیمارستان 

 وابسته به  ردیف 
نام  

 شهرستان 

نام  

 بیمارستان)واحد( 

متوسط روزهای  

 بستری 

 23331 امام خمینی)ره(  خلخال 1399  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

 30592 امام خمینی)ره(  خلخال    1400  خلخالدانشکده علوم پزشکی  2

     خلخال شهرستاننسبت فوت شدگان )در هزار نفر( بیمارستان  

 نام شهرستان  وابسته به  ردیف 
نام  

 بیمارستان)واحد( 

  شدگان فوت  نسبت

 نفر   هزار به

 18/ 15 امام خمینی)ره(  خلخال 1399  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

 17/ 93 امام خمینی)ره(  خلخال 1400  پزشکی خلخالدانشکده علوم  2

     شهرستان خلخالدرصد سزارین به زایمان بیمارستان 

 نام شهرستان  وابسته به  ردیف 
نام  

 بیمارستان)واحد( 
 تعداد کل  زایمان  

تغییرات سال  

 98به    97

 448 419 امام خمینی)ره(  خلخال   1399  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

 388 444 امام خمینی)ره(  خلخال 1400  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

     درصد اعمال جراحی به بستری بیمارستان شهرستان خلخال

 نام شهرستان  وابسته به  ردیف 
نام  

 بیمارستان)واحد( 

  اعمال درصد

 بستری   به جراحی

 37/ 34 امام خمینی)ره(  خلخال 1399  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

 26/ 83 امام خمینی)ره(  خلخال 1400  دانشکده علوم پزشکی خلخال 2

 شهرستان خلخال   ن نسبت بیمار بستری به جمعیت هزار نفر بیمارستا

 نام شهرستان  وابسته به  ردیف 
نام  

 بیمارستان)واحد( 

  بیمار نسبت

  به  بستری

 جمعیت

 151/ 2 امام خمینی)ره(  خلخال 1399  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

 203/ 4 امام خمینی)ره(  خلخال 1400  دانشکده علوم پزشکی خلخال 2

 

 



 معاونت ردمان:  پنجم فصل                                                سالناهم آماری  دانشکده علوم زپشکی شهرستان خلخال                  

85 
 

     نسبت تخت فعال به جمعیت هزار نفر بیمارستان شهرستان خلخال 

 نام شهرستان  وابسته به  ردیف 
نام  

 بیمارستان)واحد( 

  به فعال  تخت نسبت

 نفر  جمعیت هزار

 1/ 55 خمینی)ره( امام  خلخال 1399  دانشکده علوم پزشکی خلخال 1

 1/ 65 امام خمینی)ره(  خلخال 1400  دانشکده علوم پزشکی خلخال 2

 توزیع فراوانی تخت فعال بیمارستان شهرستان به تفکیک بخش   

 بخش 

 بیمارستان 

 فعال  تخت  تعداد متوسط

ی
خل

دا
 

ال
طف

ا
ن و 

ما
زای

 و 
ن
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IV

F
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ی 

اح
جر

ب  
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ب  
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ن  

دا
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ن
 

 12 5 -  5 8 6 2 2 2 -  -  10 15 24 10 1399 ام خمینی)ره(خلخالام

 12 5 -  5 8 6 2 2 2 -  -  10 15 24 10 1400 امام خمینی)ره(خلخال

 ( زیع فراوانی تخت فعال بیمارستان شهرستان به تفکیک بخش و شهرستان )ادامهتو

 بیمارستان 

 فعال  تخت  تعداد متوسط

ت
وس

پ
ن  

طا
سر

ی 
تگ

وخ
س

ن  
می

مو
س

م
یه  

کل
د 

ون
پی

ی  
راف

وگ
ژی

 آن
ت

س
پ

 

س 
ژان

ور
ا

 

ما 
رو

ت
 

I.
C

.U
 

ال 
نر

ج
 

I.
C

.U
ی 

خل
دا

 

I.
C

.U
ی 

اح
جر

 

I.
C

.U
از 

ب ب
قل

 

I.
C

.U
ب 

صا
اع

ی 
خل

دا
 

I.
C

.U
 و 

غز
ی م

اح
جر

ب 
صا

اع
 

N
.I

.C
.U

 

 -  -  -  -  -  -  6 -  12 -  -  -  -  -  1 1399 امام خمینی)ره(خلخال

 -  -  -  -  -  -  6 -  12 -  -  -  -  -  1 1400 امام خمینی)ره(خلخال

 توزیع فراوانی تخت فعال بیمارستان شهرستان به تفکیک بخش و شهرستان  

 بخش 

 بیمارستان 

 فعال  تخت  تعداد متوسط

P
IC

U
 

C
C

U
 

p
o

st
 C

C
U

 

ت
س

پ
 

وم 
رت

پا
 و 

ی 
وژ

ول
نات

ری
پ

 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
یه 

ر
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
دد 

غ
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ت 

دس
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
نو 

زا
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
یه 

رن
ق

 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ی

اح
جر

  
ال 

طف
ا

 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ال

طف
ا

 
ی 

وژ
رول

نف
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ال

طف
ا

 
ی 

ون
عف

 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ال

طف
ا

 
ش 

وار
گ

 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ال

طف
ا

 
ی 

خل
دا

 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ال

طف
ا

 
ب 

قل
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12 -  6 -  1399 امام خمینی)ره(خلخال

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12 -  6 -  1400 خمینی)ره(خلخالامام 
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 ( توزیع فراوانی تخت فعال بیمارستان شهرستان به تفکیک بخش و شهرستان )ادامه

 بخش بیمارستان 

 فعال  تخت  تعداد متوسط

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ال

طف
ا

 
ن 

دا
وزا

ن
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ی

اح
جر

  
ی 

یم
رم

ت
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ی

اح
جر

  
س 

راک
تو

 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ی

اح
جر

  
ک 

ف
 و 

ت 
ور

ص
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ی

اح
جر

  
ب 

قل
 

ی 
وژ

ول
مات

رو
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
بد

ک
 و  

ش 
وار

گ
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ی 

خل
دا

 
یه 

کل
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ی 

خل
دا

 
ی 

وژ
ول

مات
ه

 

ق
فو

 
ی

ص
ص

تخ
 

ی
وژ

ول
مات

ه
 

ال
طف

ا
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ند

یو
پ

 
ن 

وا
تخ

اس
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ف 

رو
ض

دغ
ون

پی
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
دد

غ
  

ال 
طف

ا
 

ق
فو

 
ص

ص
تخ

 
ی

وژ
ول

ون
یم

ا
  

ال 
طف

ا
 

LD
R

 

 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1399 امام خمینی)ره(خلخال

 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1400 خمینی)ره(خلخالامام 

  وابستگی نوع تفکیک به  شهرستان بیمارستان  در بیمارستانی  فعالیت  فراوانی  توزیع

 وابستگی نوع و  بیمارستان  نام

ط
وس

مت
 

ال 
فع

ت 
تخ

 

ت
تخ

 
وز

ر
 

ل 
ک

 

ت
تخ

 
وز

ر
 

ی 
غال

اش
 

ی
قال

انت
 از  

ش 
بخ

 
گر 

دی
 

ی
قال

انت
 از  

ان
ست

ار
یم

ب
 

گر 
دی

 

عه
اج

مر
 

یم 
تق

س
م

 

 12329 465 508 23331 3999 141 دانشکده علوم پزشکی  -1399 خلخال(ره)خمینی امام 

 16619 672 752 30592 4371 141 دانشکده علوم پزشکی  -1400 خلخال(ره)خمینی امام 

 توزیع فراوانی فعالیت بیمارستانی شهرستان به تفکیک نوع وابستگی 

 وابستگی نوع و  بیمارستان  نام

گر 
دی

ش 
بخ

ه 
ی ب

قال
انت

گر  
دی

ن 
تا

رس
ما

 بی
به

ی 
قال

انت
 

ن 
تا

رس
ما

 بی
 از

ده
 ش

ص
رخ

م
 

از 
ل 

قب
ی 

وت
ف

 
24  

ول
ت ا

اع
س

 

از 
د 

 بع
ی

وت
ف

 
24 

ول 
ت ا

اع
س

 

ان 
دگ

 ش
ی

تر
س

ب
 

ی 
ص

خی
تر

 

ی
وت

ف
 

 188 10591 12329 107 81 10122 281 2264 دانشکده علوم پزشکی  -1399خلخال  (ره)خمینی امام 

 237 13459 17291 152 85 12777 445 4195 دانشکده علوم پزشکی  -  1400خلخال (ره)خمینی امام 
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 توزیع فراوانی اعمال جراحی انجام شده در بیمارستان شهرستان به تفکیک نوع وابستگی  

 نام بیمارستان و نوع وابستگی

ن 
ری

زا
 س

ن
ما

زای
 

ی 
یع

طب
ن 

ما
زای

 

ی
اح

جر
ل 

ما
اع

 
ی 

اد
ع

 

ی 
تر

س
ی ب

س
ژان

ور
یا

اح
جر

ل 
ما

اع
 

ی 
پای

سر
حی

را
 ج

ال
عم

ا
 

 70822 398 4517 448 419 دانشکده علوم پزشکی  -1399 خلخال(ره)خمینی امام 

 139621 992 4640 444 388 دانشکده علوم پزشکی  -1400 خلخال(ره)خمینی امام 

 توزیع فراوانی مراجعین سرپایی به اورژانس بیمارستان شهرستان به تفکیک نوع وابستگی   

 نام بیمارستان و نوع وابستگی

   115 از پذیرش تعداد تعداد مراجعین به درمانگاه اورژانس

ن 
عی

اج
مر

ل 
د ک

دا
تع

ظر  
ت ن

تح
ن 

ارا
یم

د ب
دا

تع
 

ی 
پای

سر
ل 

ما
اع

د 
دا

تع
ش  

بخ
ه 

ل ب
قا

انت
د 

دا
تع

ل  
عم

ق 
اتا

ه 
ل ب

قا
انت

د 
دا

تع
 

ها 
ده 

 ش
ت

فو
د 

دا
تع

 

ن 
عی

اج
مر

ل 
د ک

دا
تع

 

 1162 28 597 2417 70822 6182 36382 1399خلخال (ره)خمینی امام 

 1488 43 795 3722 139621 8352 64146 1400 خلخال(ره)خمینی امام 

 فعالیتهای موسسات درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان

 موارد بستری  موارد مراجعه  سال

 12876 86320 1399  سال

 17291 95264 1400  سال
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شهرستان بر حسب    بهداشتی درمانی خدمات موارد مراجعه بیماران سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی و 

 های مورد نیاز  تخصص

 1400سال    1399 سال عنوان 

 64146 36382 عمومی 

 31118 40113 تخصصی 

 2477 4332 اطفال

 -  -  دندانپزشکی 

 4132 4555 داخلی

 64146 36382 اورژانس 

 2315 3165 زنان و زایمان 

 1039 1147 مامایی 

 2787 5187 چشم

 2313 2577 حلق و بینی گوش و 

 3893 2777 جراحی عمومی 

 1171 3235 ارتوپدی 

 1410 1681 پوست و آمیزشی 

 534 537 اعصاب و روان 

 1324 1646 قلب و عروق 

 4276 4222 ارولوژی 

 4486 5016 سایر تخصص ها 

 توزیع فراوانی درمانگاه، کلینیک و پلی کلینیک های شهرستان به تفکیک نوع وابستگی و شیفت کاری  

 شهرستان 

 

 شیفت کار  نوع وابستگی

 دانشکده علوم 

 پزشکی 

 سازمان تامین 

 اجتماعی 

سایر ارگانها و نهادهای  

 دولتی
 خیریه خصوصی

 یک

 شیفت

دو 

 شیفت

 شبانه 

 روزی 

 -  *  -  -  -  -  1 1 1399 خلخال

 -  *  -  -  -  -  1 1 1400 خلخال

 توزیع فراوانی آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان به تفکیک نوع وابستگی و شیفت کاری 

 شهرستان 

 

 شیفت کار  نوع وابستگی

 دانشکده 

 علوم 

 پزشکی 

 سازمان 

 تامین 

 اجتماعی 

 سایر ارگانها و 

 نهادهای دولتی 
 خیریه خصوصی

 یک

 شیفت
 دو شیفت 

 شبانه 

 روزی 

 -  *  -  -  2 -  1 6 1399خلخال

 -  *  -  -  2 -  1 6 1400خلخال
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 توزیع فراوانی موسسات تصویربرداری تشخیصی و درمانی هسته ای شهرستان به تفکیک نوع وابستگی وشیفت کاری  

 شهرستان 

 

 شیفت کار  نوع وابستگی

 دانشکده

 علوم 

 پزشکی 

 سازمان 

 تامین 

 اجتماعی 

 سایر 

 ارگانها و 

 نهادهای 

 دولتی

 خیریه خصوصی
 یک

 شیفت
 دو شیفت 

 شبانه 

 روزی 

 -  -  -  -  1 -  1 1 1399خلخال

         1400خلخال

 توزیع فراوانی مراکز توانبخشی شهرستان به تفکیک نوع وابستگی و شیفت کاری  

 شهرستان 

 شیفت کار  نوع وابستگی

 دانشکده 

 علوم پزشکی 

 سازمان تامین 

 اجتماعی 

 سایرارگانها و 

 نهادهای دولتی 
 خیریه خصوصی

 یک

 شیفت

دو 

 شیفت

 شبانه 

 روزی 

 -  -  -  -  -  -  -  -  1399 خلخال

 1 -  -  1 -  -  -  -  1400 خلخال

 1 -  -  1 -  -  -  -  جمع

 توزیع فراوانی مراکز مشاوره خدمات پرستاری و مراکز درمان سوء مصرف مواد و سایر مراکز ارائه 

 شهرستان به تفکیک نوع وابستگی  *سالمتی سرپاییدهنده خدمات 

 شهرستان 

 

 مراکزدرمان سوء مصرف مواد  مراکزمشاوره خدمات پرستاری 
 سایرمراکزارائه خدمات سالمتی 

 سرپایی 

 غیر دولتی  دولتی غیر دولتی  دولتی غیر دولتی  دولتی

ی 
شک

پز
م 

لو
 ع

ده
شک

دان
ی  

اع
تم

اج
ن 

می
 تا

ن
ما

از
س

 

ها 
اد

نه
یر

سا
ها

گان
وار

 

ی 
ص

صو
خ

 

یه
یر

خ
 

ی 
شک

پز
م 

لو
 ع

ده
شک

دان
ی  

اع
تم

اج
ن 

می
 تا

ن
ما

از
س

 

ها
گان

وار
ها 

اد
نه

یر
سا

 

ی 
ص

صو
خ

 

یه
یر

خ
 

ی 
شک

پز
م 

لو
 ع

ده
شک

دان
ی  

اع
تم

اج
ن 

می
 تا

ن
ما

از
س

 

ها
گان

وار
ها 

اد
نه

یر
سا

 

ی 
ص

صو
خ

 

یه
یر

خ
 

 -  -  -  -  -  -  4 -  -  -  -  -  -  -  -    1399 خلخال

 -  -  -  -  -  -  3 -  -  -  -  -  -  -  -  1400 خلخال

 تعداد پزشکان شهرستان  

 شهرستان  ردیف 

 ی ا  مراکز غیر دانشکده ی ا مراکز دانشکده

 متخصص  عمومی 
 فوق 

 تخصص
 فوق تخصص  متخصص  عمومی 

 0 12 8 0 34 22 1399 خلخال 1

       1400 خلخال 2

 تعداد پیراپزشکان بیمارستان شهرستان  

 جمع دانشکدهی مراکز غیر  مراکز دانشکدهی  شهرستان  ردیف 

 107 -  107 1399 خلخال 1

 75 -  75 1400 خلخال 2
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 تعداد دندانپزشکان شهرستان  

 مراکز شهرستان  شهرستان  ردیف 

 متخصص  عمومی 

 -  9 1399 خلخال 1

 -  9 1400 خلخال 2

 در بیمارستانهای شهرستان   *تعداد پرستاران شاغل

 دانشکدهی غیر  وابسته به دانشکده  شهرستان  ردیف 

 -  174 1399 خلخال 1

 -  183 1400 خلخال 2

 .منظور از پرستارشاغل فقط تعداد پرستار با مدرك کارشناسی و باالتر هست *

 تعداد نیروهای مامایی شاغل در بیمارستانهای شهرستان  

 غیر دانشکدهی  وابسته به دانشکده  شهرستان  ردیف 

 -  24 1399 خلخال 1

  23 1400 خلخال 2

 آمار تعداد کل مراکز موجود شهرستان   

 1400سال  1399سال  عنوان  ردیف 

 -  -  محدود  جراحی مراکز 1

 4 4 عمومی  های  درمانگاه 2

 -  -  دندانپزشکی  های  درمانگاه 3

 3 3 مواد  مصرف  سوء درمان  مراکز 4

 2 2 طبی  تشخیص های  آزمایشگاه 5

 34 34 متخصص  پزشکان  6

 9 8 عمومی  پزشکان  مطب 7

 9 9 دندانپزشکان  مطب 8

 2 4 مامایی   کار  دفاتر 9

 -  -  درمانی  گفتار  کار  دفاتر 10

 1 1 سنجی  شنوایی  کار  دفاتر 11

 1 1 سنجی  بینایی  کار  دفاتر 12

 -  -  درمانی  رژیم  و تغذیه  کار  دفاتر 13

 -  -  درمانی  کار  دفاتر 14

 -  -  پزشکی  تصویربرداری  مراکز و رادیولوژی  مؤسسات  15
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 اهم فعالیتهای نظارتی انجام گرفته توسط واحدهای نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی 

 1400سال  1399سال  عنوان  

کز 
را

ز م
د ا

دی
از

د ب
دا

تع
 

 52 32 بیمارستان   از بازدید

 30 43 عمومی   درمانگاههای از بازدید

 -  -  دندانپزشکی درمانگاههای از بازدید

 -  -  محدود  جراحی مراکز  از بازدید

 24 20 طبی  تشخیص آزمایشگاههای  از بازدید

 90 96 متخصص  پزشکان مطب  از بازدید

 30 48 عمومی  پزشکان مطب  از بازدید

 37 41 دندانپزشکان  مطب  از بازدید

 12 28 مامایی  کار  دفاتر  از بازدید

 -  -  گفتاردرمانی  کار  دفاتر  از بازدید

 12 12 سنجی  شنوایی کار  دفاتر  از بازدید

 12 13 سنجی بینایی  کار  دفاتر  از بازدید

 -  -  درمانی   رژیم  و تغذیه کار  دفاتر  از بازدید

 -  -  کاردرمانی  دفاتر  از بازدید

 20 18 پزشکی  تصویربرداری  مراکز   و رادیولوژی مؤسسات   از بازدید

 -  -  ای  هسته پزشکی مؤسسات   از بازدید

 12 14 فیزیوتراپی  مؤسسات   از بازدید

 -  -  بالینی   و مامایی ،  پرستاری خدمات  ارائه و  مشاوره  مراکز  از بازدید

 12 18 طبی   عینک فروش  و ساخت مؤسسات   از بازدید

 15 15 مواد مصرف   سوء درمان مراکز  از بازدید

 -  -  پانسمان و تزریقات  مراکز  از بازدید

  و تجربی دندانپزشکان کمک  کار   محل دندان، پروتز البراتوارهای  از بازدید

 بهداران 
18 12 

ت 
ما

دا
اق

 
ام 

نج
ا

 
ته

رف
گ

 
 در

ص
صو

خ
  

ور
ام

 
نه

روا
پ

  
 ها 

 -  -  دندانپزشکی  و عمومی  درمانگاههای تأسیس   پروانه صدور

 -  -  محدود جراحی مرکز تأسیس   پروانه صدور

 -  2 طبی تشخیص آزمایشگاه تأسیس   پروانه صدور

 -  1 بالینی  و مامایی  پرستاری،  خدمات  تأسیس   پروانه صدور

 -  -  خصوصی آمبوالنس  تأسیس   پروانه صدور

 -  1 پزشکی تصویربرداری  ومرکز رادیولوژی  موسسه تأسیس   پروانه صدور

 -  -  هستهای  پزشکی موسسه تأسیس   پروانه صدور

 -  2 فیزیوتراپی مؤسسه تأسیس مجوز صدور

 -  3 مواد  مصرف  سوء  درمان مرکز تأسیس   پروانه صدور

 -  1 طبی  عینک فروش و ساخت مؤسسه تأسیس مجوز صدور

 -  4 دندانی  پروتزهای البراتوار تأسیس مجوز صدور

 -  1 پانسمان  و تزریقات  مجوز صدور

ت  ع د ا م  د و ا ر  ا د ق  د ا م  ا قا  ت  ن و ن  ی

 3 7 تعزیرات  و دادگاه جلسات  در شرکت
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 12 10 درمان  بر نظارت  حوزه  در شده  اقدام و رسیده  های شکوائیه 

 6 6 ماده  کمیسیون به  ارسالی های شکوائیه 

 -  1 انقالب  و عمومی  دادسرای  به  ارسالی های شکوائیه 

 -  1 مجاز   غیر  مراکز  پلمپ

 -  -  دولت  نفع به  مجاز غیر مراکز  اموال ضبط

 1400سال  ر موجود شهرستان دلیست تخصص های  

 1400 1399 عنوان  ردیف 

 2 2 جراحی عمومی 1

 3 4 زنان و زایمان  2

 1 1 ارولوژی 3

 1 1 ارتوپدی 4

 2 2 بیهوشی  5

 2 2 چشم 6

 1 2 پوست   7

8 ENT 1 1 

 2 1 قلب 9

 3 4 داخلی   10

 2 4 اطفال  11

 3 3 نورولوژی  12

 3 1 عفونی  13

 3 3 رادیولوژی  14

 1 1 اعصاب وروان 15

 1 1 آزمایشگاه  16

 1 1 پاتولوژی 17

 های تشخیصی پزشکی شهرستان )تعداد/ بار(   فراوانی بازدید و ممیزی از آزمایشگاه

 شهرستان  ردیف 
 آزمایشگاههای دولتی

 )وابسته به دانشکده( 

 آزمایشگاههای 

 خصوصی

سایر )آزمایشگاههای دولتی  

 وابسته به دانشکده(غیر 
 جمع

 6 2 2 2 1399خلخال 1

 6 2 2 2 1400 خلخال 2

 فراوانی تعداد مراجعین و آزمایشات انجام یافته در آزمایشگاه های دولتی وابسته به دانشکده  

 شهرستان  ردیف 

 درصد  تعداد آزمایشات  تعداد مراجعین 

1399 1400 1399 1400 
تعداد 

 مراجعین 

تعداد 

 آزمایشات 

 %  30 % 25 301500 207426 19470 14678 ( ره)خمینی امام  درمانی آموزشی مرکز خلخال 1
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 فراوانی صدور پروانه مسئول فنی آزمایشگاههای تشخیصی پزشکی دولتی و خصوصی 

 وابستگی ردیف 
 پروانه مسئول فنی 

 1400 سال 1399سال

1 
 آزمایشگاه های دولتی

 دانشکده( )وابسته به 

 1 1 مراکز آموزشی و درمانی

 -  -  بیمارستانی

 -  -  کلینیکی 

 آزمایشگاه های خصوصی  2

 -  -  بیمارستانی

 2 2 مستقل 

 -  -  کلینیکی 

3 
 آزمایشگاه های سایر 

 )دولتی غیر وابسته به دانشکده( 

 -  -  بیمارستانی

 1 1 کلینیکی 

 (work load unit) ها آزمایشگاهبرآیند تعداد نیروی مورد نیاز  

 ردیف 
 آزمایشگاههای دولتی

 )وابسته به دانشکده( 

 آزمایشگاههای 

 خصوصی

 سایر )آزمایشگاههای

 دولتی غیر وابسته به 

 دانشکده( 

 جمع

1 1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 

2 15 15 12 12 2 2 29 29 

 تعداد آزمایشگاههای تاسیس و تعطیل شده آزمایشگاههای تشخیص پزشکی شهرستان  

 تعطیل تاسیس  نام واحد ردیف 

 -  -  آزمایشگاه های دولتی )وابسته به دانشکده(  1

 -  -  آزمایشگاه های خصوصی  2

 -  -  آزمایشگاه های سایر)دولتی غیر وابسته به دانشکده(  3

   تصادفی غیر و شهرستان خلخال تصادفی درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده115  اورژانس آماری اطالعات گزارش فرم

 سال

 115 با  تماس کل تعداد
 ناشی  مصدومین تعداد

 :  عمدی حوادث  از

 آزاری  دیگر خودکشی،

 مراکز  بین  فوریتهای  CP  تعداد

 اعزام  به  منجر

 آمبوالنس 
 اعزام( )تعدادفوریت ناموفق  موفق  سایر  مشاوره  مزاحم 

  مصدوم  تعداد

  به  جا یا بیمار

 جا شده

1399 2071 7089 47 3419 38 0 2 312 286 

1400 2370 7238 8 3995 29 1 2 366 366 

 

 

 آمار پایگاه های اورژانس و امداد جاده ای و آمبوالنس های شهرستان  

 شهرستان 

 آمبوالنس  پایگاههای اورژانس 

 مصوب 
 پیش بیمارستانی  موجود

 115)اورژانس (
 بیمارستانی 

سایر واحدها و مراکز  

 بهداشتی ودرمانی

غی دولتی  

 جاده ای شهری  )خصوصی(

 0 4 2 9 3 2 5 1399 خلخال

 0 4 2 9 3 2 5 1400 خلخال
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 1400سال  آمار تعداد مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی 

 تصادف  نوع

 مصدوم  وضعیت

موتور   سرنشین  عابر  راننده  جمع

 سوار 
 سایر 

 مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن 

 194 4 31 38 25 19 9 63 5 تصادفات درون شهری 

 101 -  10 30 19 2 1 38 1 روستایی(تصادفات برون شهری)غیر از راههای 

 98 -  19 21 16 3 1 37 1 تصادفات راههای روستایی 

 393 4 60 89 60 24 11 138 7 جمع

 1400سال خلخال   تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت مصدوم در شهرستان 

 گروه سنی  ردیف 

 مصدوم  وضعیت

 جمع
 سایر  موتور سوار  سرنشین  عابر  راننده 

 11 0 0 8 3 0 سال  5زیر  1

 5 0 0 3 2 0 سال  10- 6 2

 65 1 21 23 6 14 سال  17  -  11 3

 78 1 18 29 2 28 سال  24 -  18 4

 30 0 3 12 0 15 سال  29  - 25 5

 75 1 6 32 2 34 سال  39 -  30 6

 54 1 4 19 7 23 سال  40-49 7

 36 0 5 7 6 18 سال 50-59 8

 39 0 3 16 7 13 سال  60باالی  9

 393 4 60 149 35 145 جمع

 آمار حوادث ویژه - (EOC)اتاق هدایت عملیات بحران -مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان خلخال

 سال
تعداد 

 حادثه

 کل حادثه تعداد

 دیدگان

 انتقال توسط  نتیجه حادثه

 سایر  وسیله شخصی  اورژانس  فوتی بستری  سرپایی 

1399 29 29 4 23 2 27  - 2 

1400 24 88 6 80 2 76  - 12 

 

 1399سال  تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک نوع مصدومیت در شهرستان خلخال 

 مصدومیت  نوع ردیف 

 مصدوم  وضعیت

 جمع
 سایر  موتور سوار  سرنشین  عابر  راننده 

 216 3 39 88 18 68 جراحت سطحی  1

 174 1 20 61 16 76 جراحت شدید  2

 0 0 0 0 0 0 نقص عضو  3

 3 0 1 0 1 1 فوتی 4

 393 4 60 149 35 145 جمع
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 خلخال مشخصات مراکز اورژانس دانشکده علوم پزشکی 

 نام مرکز  ردیف 
نام  

 شهرستان 

نوع 

 مرکز 
 شماره تلفن  آدرس 

تعداد 

 آمبوالنس فعال

 1 32422099 مظفرعزیزی ساختمان ستادخیابان امام خیابان  خلخال  خلخال  1شهری  1

 1 32483888 درمانگاه هشتجین  خلخال خلخال جاده ای هشتجین 2

 1 32464515 درمانگاه کلور  خلخال خلخال جاده ای کلور  3

 1 32466369 روستای مجره  خلخال خلخال جاده ای مجره  4
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 آمارهای مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهدا شتی درمانی   
 خلخال تصادفی و غیر تصادفی    دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان  115فرم گزارش اطالعات آماری اورژانس 

 جمع کل  جاده ای  شهری نوع فوریت

 تعداد کل فوریت 

 382 189 193 نقل  و حمل با مرتبط حوادث

 273 135 138 نقل و حمل با  مرتبط غیر حوادث

 2531 1157 1374 بیماری

 تعداد مصدوم 

 435 213 222 نقل  و حمل با مرتبط حوادث

 0 0 0 شدگی  غرق

co  11 2 9 مسمومیت 

 59 12 47 غیره  و داروئی های مسمومیت سایر

 0 0 0 سرمازدگی 

 1 0 1 گرمازدگی 

 131 69 62 نقل  و حمل با مرتبط غیر ترومای

 53 21 32 حوادث  سایر

 تعداد بیمار

 241 139 102 قلبی

 203 97 106 تنفسی

 53 49 4 زنان  اورژانس

 1646 695 951 بیماریها سایر

 0 0 0 تعداد زایمان در حضور تکنسین 

 تعداد مددجو با نتیجه درمان در محل 

 

 9 3 6 تصادفی  فوریتهای

 412 117 295 تصادفی  غیر فوریتهای

 تعداد مددجو با نتیجه اعزام به بیمارستان

 

 402 193 209 تصادفی  فوریتهای

 1740 863 877 تصادفی  غیر فوریتهای

 امضاتعداد مددجو با نتیجه عدم همکاری و اخذ 
 21 16 5 تصادفی  فوریتهای

 185 90 95 تصادفی  غیر فوریتهای

 . .تعداد مددجو با نتیجه فاقد مصدوم ، کاذب و
 75 45 30 تصادفی  فوریتهای

 339 162 177 تصادفی  غیر فوریتهای

تعداد مددجوی با نتیجه فوت قبل از رسیدن  

 آمبوالنس 

 3 1 2 تصادفی  فوریتهای

 88 24 64 تصادفی  غیر فوریتهای

 تکنسینتعداد مددجوی با نتیجه فوت در حضور 
 1 1 0 تصادفی  فوریتهای

 0 0 0 تصادفی  غیر فوریتهای

 حین انتقالCPRتعداد مددجو با نتیجه 
 0 0 0 تصادفی  فوریتهای

 0 0 0 تصادفی  غیر فوریتهای

 میانگین زمان )دقیقه( 

 بر تا رسیدن115  کارشناس پاسخگوئی شروع  لحظه از

 بیمار بالین
10 22 32 

  رسیدن به تا حادثه محل از آمبوالنس حرکت لحظه از

 درمانی مرکز
8 35 43 

 استقرار 

 0 0 0 ساعت نفر

 0 0 0 ساعت  آمبوالنس

 0 0 0 استقرار طول در شده ویزیت مددجو تعداد

 تعداد موارد رها سازی 
 8 3 5 تکنسین توسط

 444 195 249 دیگر  های سازمان توسط



 معاونت ردمان:  پنجم فصل                                                سالناهم آماری  دانشکده علوم زپشکی شهرستان خلخال                  

97 
 

 اهم شاخصهای معاونت درمان    

 1400سال  1399 سال  واحد متعارف  عناوین شاخص  ردیف 

 6/1 8/1 هزار نفر جمعیت نسبت تخت فعال)شهرستان( به جمعیت ) اندکس تخت فعال ( در منطقه تحت پوشش  1

 7/1 9/1 جمعیتهزار نفر  نسبت تخت ثابت )شهرستان(به جمعیت ) اندکس تخت ثابت ( در منطقه تحت پوشش  2

 30592 24845 روز اورژانس(  متوسط اقامت در بیمارستانهای تابعه دانشکده ) با احتساب بیماران بستری در 3

4 
متوسط اقامت در بیمارستانهای تابعه دانشکده ) بدون احتساب بیماران بستری در 

 اورژانس( 

 روز
18663 22240 

 0 0 درصد غیرافغانی پذیرش شده نسبت بیماران غیرایرانی و   5

ده هزار نفر   نسبت تخت روانی به جمعیت  6

 جمعیت 
1 9/0 

ده هزار نفر   نسبت تخت ویژه به جمعیت  7

 جمعیت 
1 4/1 

 1 1 باب  تعداد پایگاه اورژانس شهری  8

 3 3 باب  تعداد پایگاههای اورژانس جاده ای  9

10 
دانشکدهی( در منطقه به  نسبت پزشک)مراکز دانشکدهی و غیر 

 جمعیت

 هزار نفر جمعیت
4/0 4/0 

 9/0 -  هزار نفر جمعیت نسبت دندانپزشکان )شهرستان(در منطقه به جمعیت 11

 8/3 38/4 نفر  نسبت کادر پرستاری به پزشکان شاغل در مراکز درمانی 12

13 
نسبت پرستاران شاغل در بخش دیالیز به تعداد تخت 

 دیالیز)دانشکدهی( 

 نفر 

7/0 1 

 0019/0 0019/0 نفر  نسبت کادر پرستاری به جمعیت 14

 1 07/0 نفر  نسبت کادر پرستار مرد به کادر پرستاری شاغل)دانشکدهی( 15

 -  -  ده هزارنفر جمعیت نسبت دندانپزشک به ده هزار نفر جمعیت 16

 75/2 5/3 هزارنفر جمعیتده  نسبت پزشک متخصص به ده هزار نفر جمعیت  17

18 
نسبت پزشک عمومی به هزار نفر جمعیت)پزشک عمومی حوزه  

 درمان(

 هزار نفر جمعیت

07/0 06/0 

 19 28 نفر  تعداد پزشکان شاغل بر حسب تخصص  19

20 
تعداد متخصصین آسیب شناسی بالینی وتشریحی شاغل در 

 آزمایشگاههای تشخیص طبی

 نفر 
1 0 
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 شاخصهای اختصاصی  

   1400 سال 1399سال  واحد عنوان شاخص  ردیف 

 67 86 درصد  ساعت در اورژانس بیمارستان 6درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت  1

 0 -  درصد  تعداد اهداء عضو بیماران مرگ مغزی مراکز به ازای یک میلیون نفر جمعیت 2

 -  -  تعداد  ناباروری دولتیمراکز ارائه خدمات درمان  3

 نسبت بیمار به تخت دیالیز  4

نفر بیمار 

 دیالیز 

خونی به  

 تخت

8/57 2/48 

 2/59 51 درصد  ضریب اشغال تخت)دانشکدهی(  5

 6/1 8/1 تعداد تخت  نفر جمعیت1000تعداد تخت بستری به  6

 %   36/53 %  33/51 درصد  زایمان طبیعی *** 7

 80 80 درصد  دوره های آموزشی مدیریت در بیمارستانهای دولتیدرصد مدیران آموزش دیده   8

9 
میزان پرداختی بیماران شهری بستری واجد بیمه پایه سالمت در بیمارستانهای  

 وابسته به وزارت بهداشت در خدمات مشمول برنامه تحول)معکوس( 
 -  -  درصد 

10 

سالمت در میزان پرداختی بیماران روستایی بستری واجد بیمه پایه 

بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت در خدمات مشمول برنامه 

 تحول)معکوس( 

 -  -  درصد 

11 
 متوسط زمان پاسخگویی به متقاضیان صدور مجوزهای قانونی موسسات

 پزشکی)معکوس( 
 80 80 روز

 *** درصد تعداد زایمانهای صورت گرفته در بیمارستان *** 
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 معاونت آموزش:  ششم فصل 

 اهداف و وظایف اساسی دانشکده

 :طریقتأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جامعه از  

پرورش استعدادها با آموزش و پژوهش علمی و عملی و ترویج علوم پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی  ✓

تأمین منطقه  به منظور  و  نیاز کشور  مورد  انسانی  امکانات   نیروی  ایجاد  و  تسهیالت  آوری  فراهم 

افزایش   اندمیک و عفونی و   تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تولید علم، بررسی درمانهای بیمارهای 

 ای   مرزهای دانش پزشکی در سطح منطقه و فرا منطقه

 گسترش و بهبود امکانات و خدمات بهداشتی درمانی از نظر کمیت و کیفیت  ✓

دسترسی سهل و سریع جامعه به خدمات بهداشتی درمانی عمومی و تخصصی متناسب با چشم انداز  ✓

 تحول نظام سالمت   های طرح 

 و فوق تخصصی علوم پزشکی   تأسیس مراکز و ارائه خدمات تخصصی ✓

 های مختلف بهداشتی درمانی کمک به تمرکز زدایی آموزشی و درمانی در حوزه ✓

 کمک به مأموریت گرایی در حل معضالت بهداشتی جامعه متناسب با ظرفیتهای موجود  ✓

 آموزشی  توظایف اختصاصی معاون 

ط و نظارت بر حسن اجرای برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی با همکاری واحدهای ذیرب ✓

واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده، ارزیابی آن و ارائه   وظایف

 الزم به هیئت رئیسه

آموزشی واحدهای  ✓ و مدیران  هیأت علمی  اعضای  و  آموزشی دانشجویان  ارزیابی عملکرد  و  پایش 

 ریاست دانشگاه و اعالم نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمینیمسال و انعکاس آن به    مختلف در هر

 های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت اجرای دوره ✓

آموزشی حوزه و دانشگاه و   -برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار جهت تعامل علمی ✓

 مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسالمی  ایجاد زمینه

 وزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آزمایش سرزمینبرنامه ریزی آم ✓

 اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی 
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ارزیابی و بازنگری فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت  ✓

 متبوع

 مدیریت امور آموزشی 

آموزشی که به انجام امور مختلف مربوط به تحصیل دانشجویان از پیش از ورود به دانشگاه در حوزه امور  

پردازد، فعالیتهای متنوعی در این اداره و بخشهای مختلف به شرح   تا پس ازدانش آموختگی آنان می

 :ذیل، انجام می گردد

 اداره امور دانش آموختگان

 اداره خدمات آموزشی  ✓

 هنمایی دانشجویان امور نقل و انتقال و را ✓

 امور نظام وظیفه و خروج از کشور ✓

 امور دانشجویان غیر ایرانی ✓

 واحد سامانه آموزشی  ✓

 واحد آزمون ها  ✓

 واحد آمار، برنامه ریزی، سنجش و نظارت  ✓

 دبیرخانه و بایگانی  ✓

 مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

ایثارگر و کاهش   ✓ تأثیر مشکالت در وضعیت آموزشی و جهت رفع مشکالت دانشجویان شاهد و 

 تحصیلی آنان و پیشبرد 

برنامه  ✓ و  اهداف  مطلوب  و  امور   سریع  ایثارگر، ستاد  و  دانشجویان شاهد  رفاهی  و  آموزشی  های 

 دانشجویان شاهد و ایثارگر

 :دانشگاه تحت نظر ریاست دانشگاه تشکیل و نسبت به انجام موارد ذیل، اقدام مینماید ✓

 ی تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر و تشکیل کالسهای تقویتی تهیه و اجرای طرحها ✓

 دعوت به همکاری از اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آموزش و مشاوره تحصیلی دانشجویان ✓
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 برگزاری مراسم و فعالیتهای علمی، فرهنگی و فوق برنامه ✓

 پیگیری امور رفاهی ایثارگران ✓

   آموزشجداول و آمارهای معاونت 

 های تحصیلی دایر به تفکیک مقاطع تحصیلی کلیه دانشکده  رشتهنام  

 کارشناسی کارشناسی ارشد سال نام رشته
کارشناسی  

 ناپیوسته

 پرستاری 
1399  - 155  - 

1400  160  - 

 مامایی 
1399  -  - 39 

1400  -  - 35 

 بهداشت محیط 
1399  - 67  - 

1400  - 68  - 

 بهداشت عمومی 
1399  - 84  - 

1400  - 85  - 

 تغذیه
1399  - 35  - 

1400  - 55  - 

 به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی   فراوانی دانشجویان مقاطع تحصیلی پیوسته

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 244 130 259 111 266 137 257 121 کارشناسی

 374 370 403 378 جمع کل

 به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی  بومی  فراوانی دانشجویان

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 39 21 32 15 42 22 32 15 کارشناسی

 60 47 64 47 جمع کل
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 تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلیبه   بومیغیر  فراوانی دانشجویان

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 205 109 227 96 224 115 225 106 کارشناسی

 314 323 339 331 جمع کل

 فراوانی دانشجویان دانشکده به تفکیک سال 

 کارشناسی  ارشد کارشناسی   سال نام رشته 
کارشناسی  

 ناپیوسته

ول
ل ا

سا
م 

نی
 

 پرستاری 
1399  - 155  - 

1400  - 160  - 

 مامایی 
1399  -  - 39 

1400  -  - 35 

 بهداشت محیط 
1399  - 67  - 

1400  - 68  - 

 بهداشت عمومی 
1399  - 84  - 

1400  - 85  - 

 تغذیه
1399  - 35  - 

1400  - 55  - 
وم 

 د
ال

 س
یم

ن
 

 پرستاری 
1399  - 148  - 

1400  - 156  - 

 مامایی 
1399  -  - 39 

1400  -  - 18 

 بهداشت محیط 
1399  - 64  - 

1400  - 65  - 

 بهداشت عمومی 
1399  - 84  - 

1400  - 84  - 

 تغذیه
1399  - 35  - 

1400  - 52  - 
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 جنسیت و مقطع تحصیلیفراوانی دانشجویان دانشکده به تفکیک  

 سال نام رشته 
 کارشناسی  کارشناسی ارشد 

کارشناسی  

 ناپیوسته

 زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد 

ول
ل ا

سا
م 

نی
 

 پرستاری 
1399  -  - 81 74  -  - 

1400  -  - 86 74  -  - 

 مامایی 
1399  -  -  -  -  - 37 

1400  -  -  -  -  -  - 

 محیط بهداشت  
1399  -  - 18 45  -  - 

1400  -  - 19 49  -  - 

 بهداشت عمومی 
1399  -  - 12 72  -  - 

1400  -  - 14 71  -  - 

 تغذیه
1399  -  - 25 10  -  - 

1400  -  - 19 36  -  - 

وم 
 د

ال
 س

یم
ن

 

 پرستاری 
1399  -  - 81 74  -  - 

1400  -  - 83 73  -  - 

 مامایی 
1399  -  -  -  -  - 39 

1400  -  -  -  -  - 18 

 بهداشت محیط 
1399  -  - 18 45  -  - 

1400  -  - 16 49  -  - 

 بهداشت عمومی 
1399  -  - 12 72  -  - 

1400  -  - 14 70  -  - 

 تغذیه
1399  -  - 25 10  -  - 

1400  -  - 18 34  -  - 

 به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی  مجرد فراوانی دانشجویان 

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 213 129 221 111 219 137 233 121 کارشناسی

 342 332 356 354 جمع کل
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 به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی  متأهل فراوانی دانشجویان

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 29 1 38 -  47 -  24 -  کارشناسی

 30 38 48 24 جمع کل

 های دیگربه تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی   راوانی دانشجویان انتقالی از دانشگاهف

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 -  -  1 -  -  -      -  -  کارشناسی

 -  1 -  -  جمع کل

 های دیگربه تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی   دانشگاه به راوانی دانشجویان انتقالی  ف

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 -  -  1 1 3 5 1 3 کارشناسی

 0 2 8 4 جمع کل

 به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی  میهمانراوانی دانشجویان ف

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 12 4 11 3 6 2 11 3 کارشناسی

 16 14 8 14 جمع کل

 تحصیلی فراوانی دانش آموختگان به تفکیک جنس و مقاطع  

 / جنسیت   مقطع تحصیلی 

 نیم سال دوم  نیم سال اول 

1399 1400 1399 1400 

 زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد

 62 21 49 19 2 1 3 1 کارشناسی

 83 68 3 4 جمع کل
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 های آموزشی برگزار شده برای اعضای هیئت علمی   نام کارگاه

 سال زمان)ساعت( نام کارگاه 

 1400 ساعت  ICU 2تغذیه  کارگاه  

 1400 ساعت  2 اهمیت فرزند آوری 

 تعداد دانشجویان المپیادی 

 جمع کل 1400سال   عنوا ن 

 -  -  المپیاد علمی 

 -  -  - 

 ه کدسرانه دانشجو به تخت های آموزشی مراکز آموزشی درمانی دانش

 رشته 
 تعداد دانشجو 

تعداد تخت 

 آموزشی
 خت(به ازای هر ت)   سرانه دانشجو به تخت آموزشی

1399 1400 1399 1400 1399 1400 

  -   -   -  پرستاری 

  -   -   -  مامائی 

  -   -   -  بهداشت محیط 

  -   -   -  بهداشت عمومی 

 تعداد جلسات شوراهای معاونت آموزشی

 عنوان شورا
 تعداد جلسات 

1399 1400 

 34 42 شورای آموزشی دانشگاه 

 -  -  شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 20 -  پژوهشی دانشگاه شورای  

 11 -  فرهنگی  دانشگاه شورای  
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 شاخصهای معاونت آموزشی

 واحد متعارف  عناوین شاخص
 1400 سال 1399سال 

 نیمسال دوم نیمسال اول  نیمسال دوم نیمسال اول 

 - - - - درصد نسبت دانشجویان دوره کاردانی به کل دانشجویان 

 100 100 1 1 درصد دانشجویان دوره کارشناسی به کل دانشجویان نسبت 

نسبت دانشجویان دوره دکتری عمومی گروه پزشکی به کل 

 دانشجویان 
 - - - - درصد

 - - - - درصد نسبت دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان 

 - - - - درصد نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان 

 77/20 21/21 19 1/18 ازای یک عضو هیئت علمی  به دانشجویان به اعضاء هیئت علمی نسبت 

 37/23 70/23 70/22 70/22 ازای یک عضو هیئت علمی  به نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی 

 - - - - تعداد  تعداد رشته جدید ایجاد شده 

 67/2 48/2 3500 3500 مترمربع  *سرانه فضای آموزشی

 - - - - مترمربع  * سرانه فضای کمک آموزشی

 0 0 0 0 درصد میانگین نسبت استاد به کل اعضاء هیئت علمی 

 0 0 0 0 درصد میانگین نسبت دانشیار به کل اعضاء هیئت علمی 

 0 0 0 0 درصد نسبت استادیار به باال ) استاد+ دانشیار( به کل اعضای هیئت علمی 

 81/4 71/4 04/0 04/0 درصد علوم پزشکی   کده هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به دانشجو در دانشنسبت اعضای  

 38 42 35/0 35/0 درصد میانگین نسبت مربی به کل اعضاء هیئت علمی

 73/49 15/46 %  9/25 % 6/62 درصد نسبت دانشجویان ساکن در خوابگاه ها به کل دانشجویان 

 58/61 58/61 %  100 %  100 درصد خوابگاه ها به کل دانشجویان متقاضینسبت دانشجویان ساکن در 

 8/26 8/26 %  48/0 % 28/0 درصد نسبت تعداد اتاق قابل سکونت به تعداد دانشجویان خوابگاه ها

 53/0 53/0 % 71/0 %  40/0 درصد نسبت تعداد تلویزیون موجود در خوابگاه به دانشجویان ساکن در خوابگاه 

 8/26 8/26 % 45/0 % 26/0 درصد تعداد یخچال موجود در خوابگاه به دانشجویان ساکن در خوابگاه نسبت 

 07/1 07/1 % 030/0 % 017/0 درصد نسبت تعداد کامپیوتر موجود در خوابگاه به دانشجویان ساکن در خوابگاه 

 74/30 53/28 - - درصد نسبت تعداد صندلی سلف سرویس به تعداد کل دانشجویان 

 80 80 - - درصد نسبت دانشجویان استفاده کننده از وام تحصیلی به کل متقاضیان 

 0 0 - - درصد نسبت دانشجویان استفاده کننده از وام مسکن به کل متقاضیان

 0 0 - - درصد نسبت استفاده کنندگان از اردوهای دانشجویی به کل دانشجویان 

 06/8 06/8 %  5/25 %  6/14 درصد دانشجوییسرانه فضای خوابگاه 

 33/0 31/0 - - مترمربع  سرانه فضای سلف سرویس دانشجویی

 0 0 - - مترمربع  سرانه فضای اماکن ورزشی سر پوشیده دانشجویان 

 0 0 - - مترمربع  سرانه فضای اماکن ورزشی روباز دانشجویان 

 آزمایشگاهها، آمفی تاترها و هر محلی که در آن آموزش دانشجویان صورت میپذیرد، اطالق میگردد ضای آموزشی به مجموع فضاهای کالسها ، *ف

 ها، پایگاه اطالع رسانی، سمعی و بصری، تکثیر و چاپ اطالق میگردد فضای کمک آموزشی به مجموع فضاهای کتابخانه*
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 عمده تحصیلیتعداد دانشجویان مشروطی و محروم به تفکیک مقطع و گروه 

 سال
 کارشناسی

 محروم  مشروط 

1399  -  - 

1400 3  - 

 میانگین سنوات تحصیلی دانش آموختگان در مقاطع مختلف تحصیلی 

 در مقطع کارشناسی  میانگین سنوات تحصیلی سال

1399 8 

1400 8 

 خوابگاههای دانشجویی 

 سال

 جنسیت 

نا 
رب

زی
ت 

اح
س

م
ی  

دار
بر

ره 
به

ل 
سا

 

ت
کی

مال
 

 خوابگاهظرفیت  
موجود در   تعداد رایانه های 

 خوابگاه

ن 
را

س
پ

ن 
را

خت
د

 

 اسمی
نیم سال 

 اول

نیم سال 

 وم د

متصل به 

 اینترنت

غیر متصل به 

 اینترنت

 -  4 200 200 زینبیه  ملکی 1380 3500 * -  1399

 2 -  200 200 زینبیه  ملکی 1380 1500 * -  1400

 های دانشجویی   کننده از خوابگاهاستفاده   و تعداد دانشجویان متقاضی

 سال عنوان
 دانشجویان پسر  دانشجویان دختر 

 جمع کل
 متاهل مجرد  متاهل مجرد 

دانشجویان استفاده 

 کننده از خوابگاه 

1399 269  -  -  - 269 

1400 184 2  -  - 186 

دانشجویان متقاضی 

 خوابگاه

1399 269  -  -  - 269 

1400 184 2 120  - 302 

 اطالعات وام های دانشجوییآمار و  

 نوع وام 
جمع کل مبلغ  نیمسال اول 

 )ریال(

جمع کل مبلغ  نیمسال دوم 

 1400 1399 1400 1399 )ریال(

 48163500000 35997500000 1216600000 3240207000 2315250000 924957000 تحصیلی

 33000000 -  33000000 27000000 -  27000000 مسکن 
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 -  -  -  -  42 -  وام شهریه 

   70 35 35 82  40 خذ مجوز صندوق رفاه ا
 

 نوع وام 

 شش ماهه دوم  شش ماهه اول 

1399 1400 1399 1400 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 -  -  -  -  -  -  -  -  وام ودیعه مسکن 

 -  -  -  -  975000000 65 560000000 1 وام ضروری 

 دانشجوییتعداد دانشجویان شاغل کار  

 جمع کل دانشجویان مرد  دانشجویان زن  

 57 14 43 1399سال  

1400 45 18 63 

 های علمی و فرهنگی انتشار یافته  تعداد نشریه 

 موضوع نشریه  ام مدیر مسئول ن سال عنوان نشریه 
گستره 

 توزیع 

)شماره   تیراژ

 گان(

 مجازی  دانشکده علمی الهه شریفی 1400 نعناع 

 مجازی  دانشکده علمی فائزه قره داغی  1400 اکو

 مجازی  دانشکده علمی محمد حیدری  1400 کمیته تحقیات دانشجویی 

 مجازی  دانشکده فرهنگی فرزاد احمدی خواه  1400 آچالیا

 مجازی  دانشکده فرهنگی  امیررضا طاهری  1400 سوگند 
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 دانشجویان عضو به تفکیک جنسیتو کانونهای دانشجویی و تعداد    تشکلها

 حوزه فعالیت نام تشکل دانشجویی 
سال 

 تاسیس

 تعداد دانشجویان عضو 

 جمع کل پسر  دختر

 210 74 136 1375 سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی بسیج دانشجویی 

 -  -  -  -  سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی انجمن اسالمی 

 5 1 4 1400 هنری و ادبی  هنرمندان

 7 3 4 1398 روابط عمومی  مفدا 

 124 58 68 1399 فرهنگی اجتماعی  جهادی

     هنری ،فرهنگی فیلم و عکس 

     دینی دارالقرآن 

     هنری ، ادبی  شعر و ادب

 8 5 3 1400 فرهنگی ، حوزه سالمت  هالل احمر 

 های فرهنگی در قالب همایشهای فرهنگی  تعدادبرنامه

 1400 1399 دانشجو تعداد   همایش   تعداد همایش   عنوان

** ** ** ** ** 

 ***به دلیل شیوع کرونا هیچ برنامه فرهنگی تحت عنوان همایشهای فرهنگی برگزار نشده است ***

 های برگزار شده  های فرهنگی در قالب نمایشگاه   تعداد برنامه 

 تعداد عنوان

 استاد کارمند دانشجو 

 زن  مرد زن  مرد پسر  دختر

1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 

اه نمایشگ

هنرهای 

 دستی 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

نمایشگاه 

 آشپزی 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

 در قالب نمایشگاه برگزار نگردید***  1399در سال    *** به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه های فرهنگی
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 های برگزار شده  های فرهنگی در قالب نمایشگاه   تعداد برنامه 

 عنوان
 دانشجو)پسر( دانشجو)دختر( تعداد

1399 1400 1399 1400 1399 1400 

 ** ** ** ** ** ** اردوی راهیان نور

 ** ** ** ** ** ** نمایشگاه کتاب 

 ** ** ** ** ** ** رهنگی فجشنواره 

 ** ** ** ** ** ** اردوی جهادی 

 ** ** ** ** ** ** زیارتیاردوی  

 در قالب نمایشگاه برگزار نگردید***  1399سال  *** به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه های فرهنگی جدول فوق در  

 برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی اداره مشاوره دانشجویی

 عناوین جلسات و کارگاه ها 

 تعداد جلسات 
 جمع

 شش ماهه دوم  شش ماهه اول 

1399 1400 1399 1400 1399 1400 

 2 3 1 1 1 2 شورای بهداشت روان 

 4 3 1 1 3 2 روانشناختی کمیته  

 4 3 1 2 3 1 هسته پیشرفت تحصیلی

 1 1 -  -  1 1 موارد خاص کمسیون 

 3 3 1 1 2 2 کمیته پیشگیری از مصرف مواد  

 2 3 1 1 1 2 کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان 

 2 2 1 1 1 1 اساتید مشاور 

 8 2 4 1 4 1 همتا یاران 

 26 14 15 11 11 3 کارگاههای اداره مشاوره 

 متوسط تعداد افراد استفاده کننده ازسلف سرویس 

 سال
مساحت 

 )متر مربع( 

متوسط تعداد 

کارمندانی که از 

سلف سرویس 

 استفاده میکنند

متوسط تعداد 

دانشجویانی که از 

صبحانه سلف 

سرویسها استفاده 

 میکنند

متوسط تعداد 

دانشجویانی که از 

نهار سلف سرویسها 

 استفاده میکنند

متوسط تعداد 

دانشجویانی که از 

شام سلف سرویسها 

 استفاده میکنند

1399  -  -  -  -  - 

1400 125 5 200 300 250 

 *** به دلیل شیوع بیماری کرونا از سلف سرویس استفاده نشد***
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 ف های مختل  تعداد مسابقات برگزار شده در رشته

 سال رشته ورزشی 

 تعداد دانشجو  تعداد دانشجو 

دختران شرکت  

 کننده

تعداد 

 دوره

پسران شرکت 

 کننده

تعداد 

 دوره

 فوتسال 
1399  -  -  -  - 

1400  -  - 26 8 

 دارت 
1399  -  -  -  - 

1400 3 3 26 8 

 تنیس روی میز 
1399  -  -  -  - 

1400 3 3 26 8 

 طناب زنی 
1399  -  -  -  - 

1400 3 3 26 8 

 برگزار نگردید***   1399شیوع بیماری کرونا برنامه های ورزشی جدول فوق در سال  *** به دلیل  

 مقام های ورزشی کسب شده توسط دانشجویان

 عنوان مسابقه  محل مسابقه  سال نام ورزش
مقام کسب 

 شده

تاریخ 

 برگزاری 

 فوتسال 
1399  -  -  -  - 

1400 ** ** ** ** 

 دارت 
1399  -  -  -  - 

1400 ** ** ** ** 

 طناب زنی 
1399  -  -  -  - 

1400 ** ** ** ** 

 برگزار نگردید***   1399*** به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه های ورزشی جدول فوق در سال  

 در رشته های ورزشی مختلف که دانشجویان شرکت کرده بودند هیچ مقامی کسب نشده است***1400***در سال  
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 آموزشت  سایر اطالعات معاون

 1400سال   1399سال   واحد متعارف  عنوان

 2 2 تعداد جلسات عمومی رئیس دانشگاه با دانشجویان

 10 13 تعداد دانشکدهکانونها و تعداد هیئتهای مذهبی در  . تعداد تشکلها

 -  -  تعداد تعداد احکام انضباطی صادر شده برای دانشجویان 

 -  -  تعداد تعداد جلسات شورای انضباطی

 1 -  تعداد تعداد سرورهای فعال 

 56 48 تعداد (IP)با    های متصل به اینترنت  تعداد رایانه 

 6 8 تعداد (IP)با  های غیر متصل به اینترنت  تعداد رایانه 

 9 8 تعداد تعداد رایانه های موجود در سایتهای کامپیوتری متصل به اینترنت و در دسترس دانشجویان 

 50 40 درصد  های دینی و قرآنی   پوشش برنامه سهم دانشجویان تحت  

 50 50 درصد  های فرهنگی  سهم دانشجویان فعال در برنامه

 -  -  تعداد دانشکده های مسابقات قرآنی برگزار شده در    دوره  تعداد

با سایر دانشگاهها   دانشکدههای مسابقات ورزشی برگزار شده در  تعداد دوره

 ودیگرمراکز 

 1 -  تعداد

 های مسابقات قرآنی برگزار شده  تعداد دوره

 تعداد سال 

1399 1 

1400  - 

 

 

 تعداد دانشجویان عضو تیمهای ورزشی 

 تعداد سال 

1399  - 

1400 1 

 مه کل اعتبارات دانشجویی تخصیص یافته به فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و فوق برنا

 جمع )به میلیون ریال(  سال 

 ریال   250000000 1399

 ریال   250000000 1400
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 تعداد ساعات فعالیتهای فوق برنامه و تفریحی ارائه شده برای دانشجویان در هفته 

 1400 1399 عنوان  برنامه  

 2 -  اعزم کاروان راهیان نور دانشجویان و کارکنان 

 1 برنامه  1 مناسبت والدت حضرت زهرا)س( و روز زن جشن و ایستگاه صلواتی به  

 1 برنامه  1 جشن و ایستگاه صلواتی به مناسبت والدت حضرت امام محمد باقر )ع( 

 20 برنامه  30 برگزاری مراسم دعای توسل همراه با صبحانه )سه شنبه ها( 

 1 برنامه  1 جشن و ایستگاه صلواتی به مناسبت والدت حضرت امام زمان )عج(

  - - اعزام دانشجویان اردوی یکروزه به مقصد ماسوله  

 2 -  روزه به مقصد مشهد مقدس   5اعزام دانشجویان به اردوی

 -  -  اعزام دانشجویان به کنگره پژوهشی در استان اردبیل  

 2 -  قرائت جزء خوانی توسط همکاران در ماه مبارك رمضان 

 1 برنامه  1 برگزاری گرامیداشت آزادی خرمشهر برگزاری جشن و ایستگاه صلواتی  

 2 برنامه  3 مورد در سال با دانشجویان و همکاران و اعضای هیئت علمی  5پیاده روی حداقل 

 -  -  اعزام به نمایشگاه بین المللی کتاب در اردیبهشت  

 1 برنامه  1 امام رضا)ع( جشن و ایستگاه صلواتی به مناسبت والدت حضرت 

 2 برنامه  2 برگزاری آزاد اندیشی و تریبون آزاد در طول سال 
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 مدیریت غذا و دارو :  هفتم فصل  

 معرفی و شرح وظایف 

 معاونت غذا و دارو قبال شاخهای از معاونت درمان بوده و زیر نظر این معاونت فعالیت داشته است. 

سیاستهای کالن دولت در اهمیت پیگیری غذا و دارو در سطح کشور، این معاونت مستقل   پس از اعالم 

 از معاونت درمان گردید

غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی و   مدیریت و به عنوان یک معاونت مستقل کار خود را شروع نمود. 

به عنوان یکی از بازوهای اجرایی دانشکده و در راستای استراتژیهای   خلخالبهداشتی و درمانی    خدمات 

گیری   بوده و با بهرهتأمین و ارتقاء سالمت و امنیت غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی    دار   کالن عهده

کارآمد و همچنین استفاده از ابزارهای قانونی و فنآوریهای نوین و احترام به   از کارشناسان متعهد و

 .نماید  جامعه در جلب رضایت مشتریان انجام وظیفه می   ارزشها و باورهای دینی و اعتقادی

مدیریت بهداشتی،  و  آرایشی  آشامیدنی،  غذایی،  مواد  بر  نظارت  و   مدیریت  دارو  امور  بر  نظارت 

و مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی سه بخش اصلی این معاونت   فرآوردههای بیولوژیک

آمده است. البته الزم به ذکر است آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و   هستند که اهم وظایف آنها در ذیل 

 .بهداشتی در دست احداث میباشد

 تعاریف و مفاهیم 

به آزمایشگاههایی گفته میشود که مالکیت آنها با دانشگاه نیست  :آزمایشگاههای همکار تحت نظارت

 .به صورت قراردادی با دانشگاه همکاری دارند  و لیکن

پس از احراز شرایط فنی و بهداشتی و کنترل کیفی و آمادگی واحد برای تولید  :برداری  پروانه بهره

 .برداری بهداشتی صادر میگردد  تأیید شده، پروانه بهرهی   در زمینه   محصوالت 

به مدرکی اطالق میشود که برای هر محصول با ترکیب، میزان مواد اولیه و ویژگیهای  :پروانه ساخت

فرمول ساخت تأیید شده توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   معین
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جوز نهایی وزارت بهداشت برای تولید فرآوردههای غذایی، آرایشی باشد. این مدرک م  در آن درج شده

 .دارای پروانه مذکور، مجاز به عرضه و مصرف میباشد  و بهداشتی بوده و هر کاالی

گواهینامه صالحیت علمی و فنی مسئول کنترل کیفی مستقر در واحد تولیدی  :پروانه مسئول فني

 .برداری صادر میگردد  ی بهره  انهپروانه مسئول فنی پس از صدور پرو  .میباشد

 مجوز بهداشتی است که به واحدهای کارگاهی تولیدی که دارای مجوز فعالیت :شناسه نظارت کارگاهي

 .اقتصادی از مراجع ذیصالح و حداقل شرایط فنی و بهداشتی تولید هستند اعطا میشود 

های   بندی، توزیع و عرضه مواد و فرآورده   به واحدی اطالق میشود که اقدام به تولید، بسته  : کارگاه

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مینماید و دارای حداقل شرایط فنی و بهداشتی منطبق با ضوابط   غذایی،

میباشد. بدیهی است نظارت بر اجرای ضوابط به عهده معاونت غذا و دارو دانشگاه/   سازمان غذا و دارو

 میباشد   دانشکده علوم پزشکی مربوطه

کاالهایی شامل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی که پس از ثبت منبع و سفارش در  :الهای تجاریکا

برداری، ارائه مدرک الزم و طی   غذا و دارو به مبادی ورودی کشور وارد و پس از انجام نمونه   سازمان

 .گواهی ترخیص یا عدم ترخیص محصوالت صادر میشود  نمودن مسیر قانونی، 

نمونه :ملوانيکاالهای   از  قانونی کشور و پس  وارد مبادی  آشامیدنی که  و  از مواد غذایی   دستهای 

 .آزمایشات الزم، گواهی ترخیص یا عدم ترخیص آنها صادر میشود  و انجام  برداری

دستهای از مواد غذایی و آشامیدنی که وارد مبادی قانونی کشور )گمرک سازمان  :کاالهای منطقه آزاد

ده و پس از نمونهبرداری و انجام آزمایشات الزم، گواهی ترخیص یا عدم ترخیص آنها آزاد( ش  مناطق 

 .صادر میشود

ی بررسی صالحیت مؤسسین و مسئولین شرکتهای   قانون، کمیته   20براساس ماده  :    20  کمیسیون ماده

میگویند. اعضای این کمیسیون 20دارو و داروخانه ها را به عهده دارد که به آن کمیسیون مادهی    توزیع

 :عبارتند از

 رییس کمیسیون: ریاست دانشکده 
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 دبیر: معاون غذا و داروی دانشکده 

 داروساز نماینده سازمان نظام پزشکی 

 داروساز نماینده انجمن داروسازان

 داروساز آزاد به انتخاب رییس دانشگاه 

 اداره نظارت بر مواد غذایي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي 

های بهرهبرداری بهداشتی و مسئول فنی و همچنین بررسی مدارک   بررسی مدارک جهت صدور پروانه

پروانه  جهت بهره  تمدید  محصوالت  های  ساخت  و  فنی  مسئول  بهداشتی،   برداری 

و  فنی  مسئول  پروانه  ساخت،  پروانه  بهداشتی،  بهرهبرداری  پروانه  شامل  بهداشتی  مجوزهای  صدور 

انواع محصوالت لبنی شامل شیر، شیر خشک، کشک، کره و بستنی، دسرهای جهت    شناسه نظارت 

 لبنی، ماست و دوغ 

 صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالي کارخانجات 

 بندی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  بازدید فنی و بهداشتی از کلیه مراکز تولید و بسته

 بندی   ساماندهی واحدهای تولید و بسته 

 از مراکز توزیع لوازم آرایشی و بهداشتی و مبارزه با قاچاق کاال بازدید  

 ها   کنترل شرایط نگهداری مواد غذایی و بهداشتی در انبارها و سردخانه 

برداری از محصوالت تولیدی واحدهای تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه جهت کنترل مستمر  نمونه

 از ایمنی محصوالت تولیدی   و اطمینان 

 جلوگیری از فعالیت واحدهای متخلف و غیر مجاز 

 توقیف کاالی مشکوک، تقلبی و فاسد طبق ضوابط و مقررات 

 معدوم نمودن کاالی فاسد و غیر قابل مصرف 
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 کنندگان  رسیدگی به شکایات مصرف

انتظامی در امر برخورد با تخلفات احتمالی در تولید و بستهبندی مواد  همکاری با مراجع قضایی و 

 ی و بهداشتیغذای

 قانون مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی  11نظارت بر اجرای ماده 

 در کارخانجات تولیدی تحت پوشش prpsتکمیل و بررسی فرمهای 

 آموزش مسئولین فنی مطابق فرم گزارش آموزش توجیهی مسئولین فنی 

 تهیه بروشور، پمفلت و مطالب آموزشی 

 های رادیویی و تلویزیونی مصاحبهارائه سمینار و مقاالت علمی و  

 هایشناسایی واحدهای تولیدی که بدون اخذ پروانههای بهداشتی فعالیت دارند و الزام آنها به اخذ پروانه

 بهداشتی 

 گذاری  نظارت بر چگونگی اجرای آخرین قوانین برچسب

   ها واحد امور داروخانه

 :اهم وظایف 

 دارویی  20پیگیری و هماهنگی تشکیل کمیسیون ماده  

 دارویی و تشکیل پرونده  20کارشناسی موارد ارجاعی به کمیسیون ماده  

 دارویی  20پیگیری امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ماده  

 دارویی20   پیگیری صدور احکام کمیسیون ماده

 دارویی  20انجام مکاتبات مربوط به مصوبات کمیسیون ماده  

 های تأسیس و مسئول فنی  صدور پروانه
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 بندی متقاضیان تأسیس داروخانه   اولویت

 دارویی با اداره کل نظارت بر دارو  20 انجام مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده 

 تشکیل پرونده متقاضیان تأسیس 

 های بخش خصوصی و دولتی و دریافت آدرس و شماره تلفن   تهیه فهرست داروسازان و داروخانه 

 واحد نظارت و بازرسي 

 :اهم وظایف 

 ها، مراکز و اماکن  ریزی مناسب در جهت تنظیم جدول زمانبندی بازرسی از داروخانه   برنامه

 انجام امور مربوط به هماهنگی بازرسی 

 ها و ... به تفکیک و اعالم به مدیر دارو  بندی موارد تخلف داروخانه   آوری و جمع   جمع 
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   مدیریت غذا داروجداول و آمارهای 

 واحد های مدیریت نظارت بر مواد غذایی ؛آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی 

 واحد های تحت نظارت
 کل  تعداد واحد ها 

1399 1400 1399 1400 

 17 15 17 15 مدیریت نظارت بر مواد غذایی ؛آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

 واحد های تولید  مواد غذایی ؛آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی  

 شهرستان 
خوراکی و  

 آشامیدنی 
 بسته بندی 

آرایشی و  

 بهداشتی 
 جمع سردخانه 

 خلخال
1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 1399 1400 

13 15 1 1 2 1 1 1 15 18 

 دانشکده علوم پزشکی خلخال آمار نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی  

 نوع
 تعداد

1399 1400 

 18 15 تعداد واحدهای تولید مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فعال 

 1 0 تعداد واحدهای تولید مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیر فعال 

 1 1 ها  سردخانه

 84 39 تعداد بازدید از واحدهای تولیدی تحت پوشش

 0 1 تعداد واحدهای دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی

 0 1 تعداد واحدهای غیر مجاز شناسایی شده

  دانشکده علوم پزشکی خلخال  بهداشتی  و  آرایشی آشامیدنی،   غذایی،  مواد  تولید  واحدهای  فعالیت  وضعیت

واحدهای تولید مواد غذایی، آشامیدنی، وضعیت فعالیت 

 آرایشی و بهداشتی 

 غیر فعال  فعال 

1399 1400 1399 1400 

15 18 0 1 
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  دانشکده علوم پزشکی خلخال  بهداشتی  و  آرایشی آشامیدنی،   غذایی،  مواد  تولید  واحدهای  فعالیت  وضعیت

وضعیت فعالیت واحدهای تولید مواد غذایی، آشامیدنی، 

 بهداشتی آرایشی و 

عداد واحدهای دارای  ت

عدم انطباق با ضوابط  

 فنی و بهداشتی 

تعداد واحدهای غیر  

 شده  مجاز شناسایی

1399 1400 1399 1400 

0 0 0 0 

 آمار نمونه برداریهای انجام یافته از مواد غذایی،آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی 

 نوع
 تعداد مورد

1399 1400 

 30 4 غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیالت  برداری شده از محصو  نمونه   اقالم تعداد  

 30 4 نمونه های قابل قبول 

 0 0 نمونه های غیر قابل قبول 

 0 0 های مایعات مشکوك ارسالی، پاسخ داده شدهتعداد نمونه  

 گواهی بهداشت صادره   دآمار تعدا

 نوع مجوز 
 تعداد

1399 1400 

 0 0 تعداد گواهی بهداشت صادره 
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 های صادر و تمدید شده    پروانه 

 اقدام انجام شده 
 تعداد

1399 1400 

 2 0 ح شده های بهره برداری صادره و اصال پروانه

 2 3 های مسئول فنی صادره  پروانه

 4 3 های ساخت صادره و تمدید شده  پروانه

 4 1 شناسه نظارت کارگاهی صادر شده و تمدید شده 

 7 0 مجوز ظرفیت خالی 

 3 1 پروانه بهره برداری کارگاهی

 22 8 جمع 

 PMSاجرای طرح پایش محصوالت غذایی و آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه

 عنوان 

 عدم انطباق در محصول  تعداد نمونه  محصول وع ن

1399 1400 1399 1400 1399 1400 

  0  -   -  محصوالت کشوری 

 PMS  - 22  - 22 0 0 استانی

 کشوری  PRPs(prerequisite program’s) طرح

 تعداد واحد فعال عنوان 
از  (میانگین امتیاز واحدها 

1000 ) 

تعداد کارخانه هایی که  

 900  باالیدارای امتیاز 

 ( A گرید) میباشند 

تعداد کارخانه هایی که  

 600دارای امتیاز زیر  

 ( D گرید) میباشند 

1399 15 170 0 0 

1400 18 195 1 0 

 ارزیابی برنامه های پیش نیازی واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی طبق چک لیست

 درصد حد نصاب رتبه قبولی به 

Grade A Grade B Grade C Grade D 

1 16 1 0 
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 ( فروشگاه)  کنترل سطح عرضه آرایشی و بهداشتی 

 عنوان 

 تعداد

1399 1400 

 41 49 بازدید از سطح عرضه 

 10 10 ازدید منجر به کشف 

 89 4 م کشف شده اقال

 بهداشتیدرجه بندی واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و 

 نام شبکه بهداشت/ دانشکده 
درصد امتیاز کسب شده  

 نسبت به امتیاز مشمول 
 رتبه  تعداد کارشناس 

 -  -  -  علوم پزشکی خلخال 

  :توضیح* 

 %75تبه برتر شامل درصد امتیاز بزرگتر یا مساوی  ر

  %74%الی  60رتبه خوب شامل درصد امتیاز 

 % 59%الی  50رتبه متوسط شامل درصد امتیاز 

 %50رتبه ضعیف شامل درصد امتیاز کمتر از 

 واحدهای تحت نظارت مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر  

 واحدهای تحت نظارت 
 تعداد کل داروخانه ها 

 کل
 خلخال شهرستان 

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد 

 مخدر 

1399 1400 1399 1400 

9 10 9 10 

 تفکیک نوع وابستگی و شیفت کاری ها به  مار داروخانهآ

 تحت پوشش تعداد 

 کل داروخانه 

 شبانه روزی  تمام وقت  نیمه وقت 
1399 1400 

1399 1400 1399 1400 1399 1400 

 - -  - -  - -  -  -  ه علوم پزشکی کددانش 

 1 1 - -  1 1 -  -  سازمان تامین اجتماعی 

 1 1 - -  1 1 -  -  ارگان ها  و سایرنهادها 

 8 8 2 -  8 8 -  -  خصوصی

 10 10 - -  10 10 -  -  جمع کل 
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   وشهرستان وابستگی نوع  تفکیک به  پزشکی علوم هکددانش  حوزه های داروخانه مارتعدادآ

 سال

 شیفت کاری  نوع وابستگی

ه علوم  کددانش 

 پزشکی 

سازمان تامین  

 اجتماعی 

سایر ارگانها و  

 نهادهای دولتی 
 دو شیفت  خیریه خصوصی

شبانه  

 روزی 

1399 1 1 1 8  - 11 2 

1400 1 1 1 8  - 11 2 

 ن  بخش خصوصی و دولتی و به تفکیک شهرستا سازان استان به تفکیک تعداد دارو

 جمع کل  دولتی خصوصی دولتی و خصوصی همزمان  سال

1399 1 13 1 15 

1400 1 12 1 14 

 بیمارستانی   داخل های لیست داروخانه 

شماره تلفن   آدرس بیمارستان  فنی داروخانه نام مسئول  نام بیمارستان  شهر 

 داروخانه 

 دکتر صادق محمد زاده  امام )ره( خلخال خلخال 
خلخال میدان بسیج  

 بیمارستان امام )ره(
36-32427435 

 های واگذار شده به بخش خصوصی در راستای کاهش تصدیگری دولت انجام گرفته است  تعداد و نام شهرهایی که در آن داروخانه

 1400سال   نام شهر و مرکز 

 1 مرکز لرد

 1 مرکز شال 

 1 مرکز کلور

 1 مرکز خمس 

 1 مرکز خوجین

 1 شهری   2مرکز  

 1 مرکز لنبر

 1 مرکز بیرق

 1 مرکز لمعه دشت

 1 مرکز هشتجین 

 1 مرکز برندق
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 طالعات کلی کمیته علمی تجویز و مصرف منطقی دار ا

 عملکرد  شاخص

 1400سال   1399سال  

 62747 59896 تعداد کل نسخ مورد بررسی

 8 4.27 میانگین اقالم دارویی در نسخ 

 ---- ---- میانگین قیمت یک نسخه 

 10 6 حداکثر اقالم دارویی تجویزی 

 ----- ------ درصد نسخ دارای یک قلم دارو

 %85 %89 درصد نسخ دارای بیش از چهار قلم دارو 

 %37 %32/94 تزریقی رصد اقالم دارویی 

 %57 32.94 درصد بیماران دریافت کننده داروی تزریقی 

 %35 --- رصد بیماران دریافت کننده آنتی بیوتیک

 --- -- رصد بیماران دریافت کننده داروی کورتیکواستروئید

 %31 32.94 درصد بیماران دریافت کننده محلول انفوزیون وریدی

 فعالیتهای نظارت 

 سال فعالیت
سه ماهه  

 اول

سه ماهه  

 دوم 

سه ماهه  

 سوم 

سه ماهه  

 چهارم 
 جمع

 های بخش خصوصی بازدید از داروخانه
1399 140 28 17 15 200 

1400 75 45 27 45 192 

 های بخش دولتی بازدید از داروخانه
1399 30 25 20 25 100 

1400 10 5 4 5 24 

خصوصی در  صدور اخطار کتبی به داروخانه های بخش 

 مورد عدم رعایت قوانین 

1399 2  -  -  - 2 

1400  - 1 2 3 6 

تعداد موارد ارجاع تخلفات داروخانه ها به کمیسیون ماده  

 تعزیرات حکومتی 11

1399 4  -  -  -  - 

1400 1 3  - 2 6 

ها برای مدت زمان  تقلیل یا قطع سهمیه دارویی داروخانه

 محدود به دلیل عدم رعایت قوانین 

1399  -  -  -  -  - 

1400 - - - - - 

معرفی موسس و مسئولین فنی داروخانه به سازمان نظام 

 پزشکی به دلیل عدم رعایت قوانی 

1399  -  -  -  -  - 

1400 - - - - - 

های  تشکیل جلسات هماهنگی با نیروی انتظامی ودادگاه

 انقالب و تعزیرات حکومتی

1399 4  -  -  - 4 

1400 - - - - - 

 تعداد دفعات جمعآوری دارو از مراکز عرضه غیرمجاز
1399  -  -  -  -  - 

1400 - - - - - 

انجام مانور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان بازرسی 

 ز غیر مجا ومراجع قضایی جهت جمع آوری داروهای

1399  - 2  -  - 2 

1400  - 2 1 2 5 
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 تامین و تدارك دارو 

 سال فعالیت
سه ماهه  

 اول

ماهه  سه 

 دوم 

سه ماهه  

 سوم 

سه ماهه  

 چهارم 
 جمع

تعداد موارد اعالم کمبودهای دارویی به اداره کل  

 نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت متبوع

1399 1 2 1 1 5 

1400 2 3 3 4 12 

تعداد موارد اعالم تغییرات قیمت دارو به بیمه  

 های درمانی و واحدهای تحت پوشش 

1399 1 1 2 1 5 

1400  -  -  -  -  - 

کل خرید تمامی داروها )اعم از داروهای خاص و  

 ریال( ((غیره

1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 

 (کل داروی خاص توزیع شده به واحدهای تابعه )ریال
1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 

کل داروی توزیع شده به واحدهای تابعه )اعم از  

 ()ریال( خاص و غیره

1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 

کل خرید داروهای تخصصی و فوق تخصصی از  

 طریق داروخانه قدس

1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 

های صادره برای داروهای مسکن   تعداد حواله

 مخدر 

1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 

های صادره برای بیماران مصرف   تعداد حواله

 فنیدیت  -کننده متیل

1399 85 - - - 85 

1400 18 14 17 10 59 

 فعالیتهای آموزشی

 سال فعالیت
سه ماهه  

 اول

سه ماهه  

 دوم 

سه ماهه  

 سوم 

سه ماهه  

 چهارم 
 جمع

 )تعداد(میزان انتشار نشریات و جزوات 
1399 1 1 1  - 3 

1400  -  -  -  -  - 

میزان توزیع پوستر, بروشور, بولتن, پمفلت و بنر  

 ()عدد

1399 1 1 1 1 4 

1400  -  -  -  -  - 

 تعداد موارد برگزاری و شرکت در نمایشگاه
1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 

عداد موارد جلسات آموزشی برای گروههای هدف  

 از سوی کارشناسان واحد

1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 
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 ی فعالیتهای ادار

 سال فعالیت
سه ماهه  

 اول

سه ماهه  

 دوم 

سه ماهه  

 سوم 

سه ماهه  

 چهارم 
 جمع

 جذب داروساز طرحی
1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  - 1 1 

 جذب داروساز قراردادی 
1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 

 جذب داروساز استخدامی 
1399  -  -  -  -  - 

1400  -  -  -  -  - 

 فهرست پنج داروی اول تجویز 

 نام دارو  شکل دارویی

 5000هپارایز   سفتریاکسون گرمی    1ویال 

 اپوتل   گرمی سفالوزین  1ویال 

 500ویال فرکتویاسین   آمپول 

 100ویال سفتریاکسون ویال 

 10آمپول اکسی توکسین  ویال 

 

 

 وغذا و دار امورهم عناوین آمار عملکرد  ا

 1400 1399 شاخص واحد

کمیته تجویز و  

مصرف منطقی  

 و دار

 8 95/3 دارویی در نسخمیانگین تعداد اقالم 

 %35 -  درصد نسخ حاوی داروهای آنتی بیوتیک

 %31 94/32 درصد نسخ حاوی داروهای تزریقی

مدیریت نظارت  

بر امور دارو و  

 ر مواد مخد

   تعداد داروخانه ها 

 1 1 تعداد داروخانه های مورد نیاز برآوردی استان به نسبت جمعیت 

   ها  کل داروخانه های موجود به   ت داروخانهنسب

 100 100 های تحت پوشش های بازرسی شده به کل داروخانه نسبت داروخانه

های مورد نیاز بر اساس آئین نامه   های فعال به کل داروخانه سبت داروخانهن

 ا داروخانه ه
  

 2 2 تعداد شرکت های توزیع داروی استانی 

 -  -  تعداد شعب توزیع سراسری دارو 

 -  -  از شرکتهای توزیع دارو  بازرسی

 -  -  مجموع تعداد شکایات مردمی رسیدگی شده

 -  -  140تعداد کل موارد اطالع رسانی از طریق شماره تلفن 

 -  -  تعداد داروخانه های بیمارستان واگذار شده به بخش خصوصی 

 %100 %  99 درصد کمبودهای دارویی که مرتفع گردیده است 



 دمرییت غذا  و دارو :  هفتم فصل                                                سالناهم آماری  دانشکده علوم زپشکی شهرستان خلخال                  

127 
 

 -  -  از سوی مدیریت دارو ADRتعدادگزارشات ارسالی به مرکز

میزان ریالی داروهای تاریخ گذشته در انبارهای تحت نظر مستقیم معاونت غذا و  

 دارو 
 -  - 

مدیریت نظارت  

بر مواد غذایی،  

آشامیدنی،  

آرایشی و  

 ی بهداشت

 89 53 بهداشتیآرایشی و   ,تعداد بازدید از واحدهای مواد غذایی, آشامیدنی 

 -  46 تعداد اقالم نمونه برداری شده از واحدهای تحت پوشش 
ساخت, معرفی به  رخورد با واحدهای متخلف در سطح کارخانجات تولیدی )توقیف کاال, تعلیق/ابطال پروانهب

 -  -  ( مراجع قضایی

تعلیق/ابطال پروانه  رخورد با واحدهای متخلف در سطح عرضه آرایشی و بهداشتی )توقیف کاال, ب

 ت(ساخ
 -  - 

 -   ( برخورد با واحدهای متخلف )معرفی به مراجع قضایی

تعداد مجوز صادره جهت ترخیص مواد غذایی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی از  

 گمرکات 
 -  - 

 -  -  تعداد گواهی بهداشتی صادره جهت صدور کاال 

 20 -  تعداد پروانه های بهداشتی صادره و تمدید شده 

 

 شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد 

  عناوین شاخص 
واحد 

 سنجش

استاندارد  

 منطقه تحت

 شپوش

عملکرد 

 APواقعی

رصد بازدید های فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی و کارگاهی مشمول قانون  د

آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی بر اساس برنامه های پیش   ,مواد خوراکی 

 ( PRPs)نیاز

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

درصد محصوالت دارای نشانگر رنگی تغذیه ای در کارخانه های تولیدی تحت 

 پوشش

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

درصد محصوالت خوراکی,آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه 

(PMS)  بررسی شده مطابق با دستورالعمل اجرایی 

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

میزان بازرسی میدانی از شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی )شرکتهای 

 (وارداتی,توزیعی و اصناف ، تولیدی

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

مصرفی پزشکی از فهرست کاالهای دارای قیمت  میزان خرید های ملزومات

 مصوب

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

درصد بازرسی از مراکز عرضه کاالهای سالمت محور ) دارو و فرآورده های 

مکمل و تجهیزات و ملزومات پزشکی ومحصوالت سنتی و  ,طبیعی

برای پیشگیری از قاچاق کاالهای )خوراکی,آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی

 ( مذکور

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

درصد داروخانه های که فروش داروهای غیر مجاز, توزیع داروهای خارج از 

 وعدم حضورمسؤل فنی دارن تاریخ گذشته ,شبکه رسمی,گرانفروشی

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

 سرانه بازرسی داروخانه ها تحت پوشش
 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

 100 100 درصد  1399
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دارو )گزارش  میزان ارسال گزارش ممیزی و بازخورد تجویز و مصرف منطقی

نویس ارسال می عملکرد پزشکان که در پایان هر فصل برای پزشکان نسخه 

 (RUD)شود

 100 100 درصد  1400

درصد بیمارستانهایی که تجویز و مصرف داروهای پرهزینه بر اساس گاید 

 الینهای دارویی مصوب صورت می گیرد

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

 (ADR)تعداد گزارش عوارض و اشتباهات داروپزشکی به ثبت رسیده در مرکز 

 در سال

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

رصد بازدید های انجام شده از واحدهای تولیدی فراورده های طبیعی, سنتی و د

 مکمل, شیر خشک, غذای ویژه و سطح عرضه)عطاری ها, باشگاه های ورزشی و

...  ) 

 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

 دهآزمون تصدیق شده نسبت به کل روشهای آزمون مورد استفا  درصد روش
 100 100 درصد  1399

 100 100 درصد  1400

 


