
1 
 

  ی علوم پزشکیمبانی محاسباتی جدول عملکرد دانشگاهها

  ٩١و  ٨٩در سالهای 

 مأخذ اطالعات و مباني محاسبه واحد  شاخصعنوان رديف

1 

يت
جمع

 

 نفر جمعيت شهري 

.مأخذ اطالعات اين رديفها  آمارنامه رسمي كشور مي باشد    نفر جمعيت روستايي  2

 نفر جمعيت كل 3

4 

شت
هدا

ب
 

 باب خانه بهداشت 

فرم ضميمه بودجه تفصيلي كه خود  مأخذ اطالعات اين رديفها
.دانشگاه به صورت سي دي يا ايميل ارسال نموده ، مي باشد  

 باب مركز تسهيالت 5

 باب مركز بهداشت روستايي 6

 باب مركز بهداشت شهري 7

 باب پايگاه بهداشتي  8

 باب مركز بهداشت شبانه روزي  9

 باب شبكه شهرستان  10

 باب بهداشت استان 11

 باب مركز قرنطينه  12

هزينه بهداشت يك نفر  روستايي  13
 به طور متوسط در يكسال

 هزار ريال  

رقم اين رديف از تقسيم هزينه عمومي و اختصاصي برنامه بهداشت  
بودجه تفصيلي كه خود دانشگاه   16روستايي مندرج در ستون 

ارسال نموده  به آمار جمعيت روستايي حاصل شده است
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 مأخذ اطالعات و مباني محاسبه واحد  شاخصعنوان رديف

هزينه بهداشت يك نفر شهري  به  14
 طور متوسط در يكسال

 هزار ريال  

رقم اين رديف از تقسيم هزينه عمومي و اختصاصي برنامه بهداشت  
بودجه تفصيلي كه خود دانشگاه ارسال  16شهري مندرج در ستون 

 نموده  به آمار جمعيت شهري حاصل شده است

15 
اعتبار منظور شده  در قانون بطور 

متوسط براي  بهداشت يك 
 )شهري و روستايي(نفردرسال

 هزار ريال

رقم اين رديف از تقسيم اعتبار عمومي و اختصاصي برنامه هاي 
بودجه تفصيلي به   3بهداشت شهري  و روستايي مندرج در ستون 

حاصل شده استو روستايي آمار جمعيت شهري   

16 
اعتبار وصول شده بطور متوسط 

براي  بهداشت يك 
 )شهري و روستايي(نفردرسال

 هزار ريال

ي و اختصاصي مربوط به برنامه هاي از مجموع كل منابع عموم
بودجه تفصيلي ،    8بهداشت شهري و روستايي مندرج در ستون 

بودجه تفصيلي و   1نقدينگي منتقله از سال قبل مندرج در ستون 
تفصيلي بودجه   21مطالبات منتقله به سال بعد مندرج در ستون     

كسر و باقيمانده به كل جمعيت تقسيم شده است برنامه هاي مربوطه 

17 
هزينه انجام شده بطور متوسط براي 

شهري و (بهداشت  يك نفر 
 )روستايي

 هزار ريال

رقم اين رديف از تقسيم مجموع هزينه عمومي و اختصاصي برنامه 
بودجه تفصيلي   16هاي بهداشت شهري روستايي مندرج در ستون 
روستايي شهري و كه خود دانشگاه ارسال نموده  به آمار جمعيت 

 حاصل شده است

18 
تفاوت هزينه انجام شده با درآمد 

وصول شده بطور متوسط براي 
 در سال  بهداشت يك نفر

.از تفاوت دو رقم باال حاصل شده است رقم اين رديف هزار ريال  
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 91سال  89سال  واحدعنوان رديف

19 

ان
درم

  

 باب پايگاه اورژانس

فرم ضميمه بودجه تفصيلي كه خود  مأخذ اطالعات اين رديفها
 دانشگاه به صورت سي دي يا ايميل ارسال نموده ، مي باشد

 تخت مصوبتخت درماني  20

 تخت تخت درماني فعال 21

 تخت تخت ويژه 22

 تخت تخت اورژانس 23

 واحد  اتاق عمل  24

 روز  تعداد نفر روز بستري در سال 25

سهم درآمد عمومي در تامين هزينه  26
 هاي درمان دانشگاه 

 درصد

رقم اين رديف از تقسيم اعتبار عمومي برنامه درمان  به مجموع 
  3اعتبارات عمومي و اختصاصي برنامه درمان مندرج در ستون 

.بودجه تفصيلي كه خود دانشگاه ارسال نموده  حاصل شده است  

 هزار ريال   هزينه يك نفر روز بستري  27

 16رقم اين رديف از تقسيم كل هزينه برنامه درمان مندرج در ستون 
جداول پيوست بودجه تفصيلي به كل آمار بستري شدگان كه در  

بودجه تفصيلي كه توسط خود دانشگاه اعالم گرديده حاصل شده 
.است  

اعتبار منظور شده براي درمان  28
 بستري يك نفر روز   

 هزار ريال

  3رقم اين رديف از تقسيم كل اعتبار برنامه درمان مندرج در ستون 
بودجه تفصيلي به كل آمار بستري شدگان كه در جداول پيوست 

تفصيلي توسط خود دانشگاه اعالم گرديده حاصل شده است بودجه  
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 91سال  89سال  واحدعنوان رديف

درآمد توليد شده به ازاي درمان  29
 بستري يك نفر روز 

 هزار ريال

بودجه  8رقم اين رديف از كل منابع  برنامه درمان مندرج در ستون 
تفصيلي،  نقدينگي و مطالبات برنامه درمان سال قبل مندرج در 

تفصيلي كسر و باقيمانده  به كل آمار بستري بودجه  2و 1ستونهاي 
شدگان كه در جداول پيوست بودجه تفصيلي توسط خود دانشگاه 

 اعالم گرديده تقسيم شده است

درآمد وصول شده به ازاي درمان  30
 بستري يك نفر روز 

 هزار ريال

بودجه  8رقم اين رديف از كل منابع  برنامه درمان مندرج در ستون 
و  1دينگي برنامه درمان سال قبل مندرج در ستون تفصيلي،  نق

بودجه  21مطالبات برنامه درمان منتقله به سال بعد مندرج در ستون 
تفصيلي كسر و باقيمانده  به كل آمار بستري شدگان كه در جداول 
پيوست بودجه تفصيلي توسط خود دانشگاه اعالم گرديده تقسيم 

 شده است

بستري با تفاوت هزينه يك روز  31
 درآمد وصول شده

.باال حاصل شده است  30و  27از تفاوت دو رقم سطر هاي : مأخذ  هزار ريال  

بيماردهي متوسط  براي يك صد  32
 روز  )نفرروزبستري( نفر

تعداد بستري شدگان كه در جداول ضميمه بودجه تفصيلي كه خود 
شده،  دانشگاه اعالم كرده به كل جمعيت تقسيم و به عدد صد ضرب

.رقم اين رديف حاصل گرديده  است   
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33 

ش
موز

آ
  

 نفر  تعداد كل دانشجويان

فرم ضميمه بودجه تفصيلي كه خود دانشگاه به : مأخذ اطالعات
 صورت سي دي يا ايميل ارسال نموده است

 نفر تعداد دانشجويان روزانه  34

 نفر تعداد دانشجويان شبانه  35

 نفر تعداد دانشجويان بين المللي 36

نسبت دانشجويان تكميلي به كل  37
 دانشجويان 

 درصد

رقم اين رديف از تقسيم تعداد دانشجويان ار شد به باال كه در 
جداول ضميمه بودجه تفصيلي توسط خود دانشگاه اعالم شده به 

دانشگاه حاصل شده استآمار كل دانشجويان اعالمي خود   

متوسط هزينه يك دانشجو در  38
 يكسال

 ميليون ريال

مجموع هزينه برنامه هاي اموزشي مندرج  تقسيم رقم اين رديف از
بودجه تفصيلي به كل آمار دانشجويان  اعالمي دانشكاه  16در ستون 

 حاصل گرديده است

نسبت تعداد دانشجو به هيات  39
 علمي 

 نفر

رديف از تقسيم آمار دانشجويان اعالمي دانشگاه به امار رقم اين 
اعالمي تعداد اعضاي هيأت علمي اعالمي خود دانشگاه حاصل 

.گرديده است  
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40 

ي 
سان

ع ان
مناب

  

 نفر تعداد كل كاركنان بجز شركتي 

فرم ضميمه بودجه تفصيلي كه خود  مأخذ اطالعات اين رديفها
 دانشگاه به صورت سي دي يا ايميل ارسال نموده، مي باشد

 نفر تعداد كل كاركنان شركتي 41

 نفر جمع كاركنان 42

 نفر تعداد كل اعضاي هيات علمي 43

 نفر تعداد استاد  44

 نفر تعدا دانشيار  45

 نفر تعداد استاديار 46

 نفر  تعداد مربي و ساير  47

نسبت كاركنان رسمي و پيماني  به  48
 كل كاركنان

 درصد

رقم اين رديف از تقسيم آمار كاركنان رسمي و پيماني اعالمي 
دانشگاه به امار اعالمي تعداد كل كاركنان اعالمي خود دانشگاه 

 حاصل گرديده است

نسبت استاد به كل اعضاي هيات  49
 علمي 

 درصد 
اين رديف از تقسيم آمار اساتيد اعالمي دانشگاه به امار اعالمي  رقم

 تعداد اعضاي هيأت علمي اعالمي خود دانشگاه حاصل گرديده است

نسبت دانشيار به كل اعضاي هيات  50
 علمي 

 درصد

رقم اين رديف از تقسيم آمار دانشياران اعالمي دانشگاه به امار 
مي خود دانشگاه حاصل اعالمي تعداد اعضاي هيأت علمي اعال
 گرديده است
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51 

لي
ع ما

مناب
  

بودجه تفصيلي مي  3رقم اين رديف بودجه ابالغي مندرج در ستون  ميليون ريال بودجه مصوب ابالغي
 باشد

52 

جمع مانده وجوه و ( جمع منابع  
مطالبات و بودجه مصوب و اصالحيه 

و جابجايي و تغييرات تخصيص 
 )اعتبار برنامه ها

 ميليون ريال

فرم ضميمه بودجه تفصيلي كه خود  مأخذ اطالعات اين رديفها
 دانشگاه به صورت سي دي يا اي ميل ارسال نموده ، مي باشد

پرداخت شده و (جمع هزينه ها   53
 ميليون ريال )نشده

 ميليون ريال نقدينگي آخر سال  54

 ميليون ريال مطالبات آخر سال  55

 ميليون ريال تعهدات آخر سال  56

مجوع نقدينگي و مطالبات (تراز  57
 ميليون ريال )منهاي تعهدات

بودجه   2و  1از مجموع نقدينگي و مطالبات مندرج در ستونهاي 
تفصيلي كه توسط خود دانشگاه اعالم گرديده، تعهدات اعالمي 

كسر گرديده رقم اين رديف حاصل  27دانشگاه مندرج در ستون 
 شده  است 

سهم اعتبار آموزش و تحقيقات از  58
 كل اعتبار دانشگاه

 درصد
و تحقيقاتي  مندرج در بودجه تفصيلي به  مجموع كل اعتبار آموزشي

.كل بودجه دانشگاه مندرج در بودجه تفصيلي تقسيم شده است  
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سهم اعتبار تحقيقات به مجموع  59
 اعتبارات آموزش و تحقيقات 

 درصد 

كل اعتبار تحقيقاتي  مندرج در بودجه تفصيلي به چمع بودجه 
تفصيلي تقسيم شده آموزشي و پژوهشي دانشگاه مندرج در بودجه 

 است

 درصد سهم سالمت در كل اعتبار 60
كل اعتبار سالمت مندرج در بودجه تفصيلي به كل بودجه دانشگاه 

 مندرج در بودجه تفصيلي تقسيم شده است
61 
 

 
 

ارزش كل دارايي هاي شناخته شده 
 دانشگاه

 ميليارد ريال
اعالمي  اين رقم برآوردي است و ارزش گذاري تخميني كل واحدهاي

.حاصل شده است   

 


