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  :مقدمه

آورد نيروي سالمت، مدلهاي مختلف بر در اين قسمت مباحث نظري مربوط به اهميت مديريت نيروي انساني     

اشاره و همچنين جزئيات مدل هال و مدل نيروي انساني استراليا و مزايا و معايب هر كدام از انها،  انساني سالمت

  . شده است

بخش سالمت با توجه به گستردگي خدمات و اهميت اهداف خود براي دستيابي هر چه بيشتر به سالمت براي      

و توزيع مناسب نيروي انساني در تمام گستره مكاني و زماني موردنياز افراد  همه و عدالت اجتماعي، نيازمند تربيت

رود،  ترين سرمايه براي توليد و ارائه خدمات به شمار مي در نظام سالمت، نيروي انساني كارآمد، مهم. جامعه است

د نيروي انساني هاي بهداشتي و درماني جهت مديريت و تدارك خدمات بدون وجو گيري از تكنولوژي زيرا بهره

عواملي مانند افزايش تقاضاي جامعه براي دريافت خدمات بهداشتي و . باشد پذير نمي شايسته و مناسب عمالً امكان

شدن، جذابيت علمي و  هاي مربوط به تأمين منابع مالي بخش سالمت، افزايش گستره جهاني درماني، چالش

لي سالمت و خروج نيروهاي متخصص از كشور، روند رو به رشد المل تكنولوژيكي كشورهاي پيشرفته و بازارهاي بين

ها و در نتيجه خروج نيروهاي فعال از سازمان، افزايش رقابت براي جذب و به كارگيري نيروهاي  نرخ بازنشستگي

بع ريزي عرضه و تقاضاي نيروي انساني را در ساماندهي وضعيت منا ، اهميت توجه به نقش برنامه...خبره و شايسته و 

  .تر نموده است انساني پررنگ

اي به نحوه مديريت و كاربرد صحيح و موثر منابع انساني كارايي و اثربخشي هر سازمان تا حد قابل مالحظه

اند، موضوع مديريت و مشترك به صورت گروهي اقدام نمودهها به حصول اهداف از زماني كه انسان. )1(بستگي دارد

ترين منابع هر سازمان و ركني اساسي در نظام نيروي انساني از ضروري. )2(برنامه ريزي نيروي انساني مطرح گرديد

گيري از دانش و تخصص و رهنقش كليدي اين نيروها در به. آيدارائه خدمات بهداشتي درماني هر جامعه بشمار مي

هاي سالمت در تدارك خدمات بهداشتي درماني به منظور ارتقاي سطح سالمت و بهداشت جامعه، استفاده از فناوري

اي از منابع مالي نظام بهداشت درمان هر از سويي بخش عمده. اي را دو چندان كرده استاهميت اين گروه حرفه

كه همه اين عوامل لزوم تربيت و توزيع مناسب نيروي انساني در كليه مراكز  يابدكشور به اين گروه اختصاص مي

هاي بهداشتي درماني عادالنه و مطلوب براي آحاد دهنده خدمات بهداشتي درماني با هدف حصول به مراقبتارائه

عدم توازن در عرضه و تقاضاي نيروي انساني بخش سالمت سبب عدم . )3(دهدافراد جامعه را مورد تاكيد قرار مي

هاي تخصصي معضالت در رده. كارايي در ارائه خدمات شده و سازماندهي نامناسب نيز به اين ناكارايي دامن مي زند



 ٤

ا، هزينه هتر بوده و با افزايش مداخالت غير ضروري در اين ردهچشمگيرتر است زيرا كه اقدامات تخصصي پرهزينه

  .)4(روددرمان بسيار باال مي

وري نيروي كار، تخصيص با توجه به تاثير قطعي و مهم خدمات بهداشت و درمان بر سالمت افراد جامعه و بهره

چنانچه وضعيت نيروي انساني در مراكز . )5(گونه خدمات از اهميت ويژه برخوردار استبهينه منابع انساني به اين

براي ارائه پيشنهادات الزم اي محكم تواند پايهبهداشتي درماني به لحاظ كمي و كيفي مورد بررسي قرار گيرد مي

جهت بهبود اين نيروها در آينده فراهم كرده و ضمن تالش براي بهسازي و نگهداري اين منابع كليدي در سازمان، 

  . اقدامات الزم به منظور پيش بيني نيازهاي پرسنلي آينده صورت پذيرد

هاي منابع رسي سيستماتيك نيازمنديبرنامه ريزي نيروي انساني در بخش بهداشت درمان شامل فرايند بر     

هاي مشخص در زمان معين و در باشد تا اطمينان حاصل شود كه تعداد مورد نياز كاركنان با مهارتانساني نظام مي

اين فرايند قادر است چارچوبي راهبردي براي مديران و سياستگزاران فراهم كند تا . مكان مقتضي در دسترس است

امروزه مديريت و . يمات اصولي و مبتني بر شواهد در خصوص منابع انساني ممكن گردداز آن طريق اتخاذ تصم

ريزي، شود كه طرحريزي نيروي انساني به معناي وسيع كلمه قسمتي از قلمروي علم مديريت را شامل ميبرنامه

هداف سازمان جزئي از آن سازماندهي، ارزشيابي، نظارت و كنترل، توسعه و آموزش، نگهداري و ارتقا در جهت تامين ا

  . )6(شودمحسوب مي

  ريزي نيروي انساني در بخش بهداشت درمانهاي مرتبط با برنامهاستراتژي

هاي زير محقق بايست استراتژيريزي نيروي انساني مياستيز معتقد است كه براي رسيدن به اهداف مرتبط با برنامه

  :گردند

 آوري، نگهداري و تفسير اطالعات مرتبط با نيروي انسانيجمع �

 وني نيروي انساني تجزيه و تحليل وضعيت كن �

 پيش بيني عرضه نيروي انساني در آينده �

 پيش بيني تعداد نيروي انساني مورد نياز در آينده �

 هاي احتمالي موجود ميان عرضه و نياز پيش بيني شدهبررسي عدم توازن و شكاف �

 برنامه ريزي جهت تربيت و تامين نيروي كافي  �

 نساني و جلوگيري از خروج و جابجايي آنهابرنامه ريزي به منظور حفظ و نگهداشت نيروي ا �
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 )8, 7(تصميم گيري درست و به موقع در زمينه منابع انساني و تخصيص آنها �

ها مراحل اصلي در برنامه ريزي نيروي انساني را با تاكيد بر برآورد عرضه و تقاضاي آتي نيروها و شناسايي شكاف 1 شكل

 .   دهدن ميهاي احتمالي نشاو عدم تعادل

  هاي اصلي در برنامه ريزي نيروي انساني گام: 1شكل 

  

تواند سازمان ريزي نيروي انساني زماني ميرساند كه برنامهالذكر ما را به فهم اين واقعيت ميتوجه به موارد فوق     

حاظ كمي و كيفي به شكلي كند كه از آن طريق، منابع انساني به لرا به شكلي موثر و كارا در جهت اهدافش هدايت 

همچنين به منظور كمك به حفظ و . ريزي و توزيع شده باشندمتعادل، صحيح و متناسب با اهداف سازمان برنامه

رعايت . ريزي و اجرايي گرددهاي موثر و مبتني بر شواهدي طرحماندگاري اين منابع كليدي در سازمان،استراتژي

قق اهداف برنامه ريزي نيروي انساني كمك كند تا آنها بتوانند با ديدي راهبردي تواند به مديران در تحاين موارد مي

  . به فرايند مديريت كاركنان بنگرند و تصميمات مبتني بر واقعيت اتخاذ نمايند

هاي تحليل وضعيت كنوني نيروي انساني سالمت و برآورد عرضه و تقاضاي آنها در سال

  آتي 

ريزي نيروي انساني، آگاهي از وضعيت فعلي اين نيروها به تفكيك دانش، در برنامه هاي مهميكي از استراتژي     

و تجارب كاري در سازمان، پيش بيني عرضه آنها در آينده، تخمين ميزان نياز و تقاضا براي خدمات آنها طي  مهارت

بنابر . باشدزده شده ميهاي احتمالي موجود ميان عرضه و تقاضاي تخمين هاي آتي و نهايتاً تعيين شكافسال

هاي هاي پرسنلي متاثر از دگرگونيمشيتعريف وتر، برآورد احتياجات نيروي انساني آينده در شرايطي كه خط 

اما در دنياي واقعي . تواند با مطالعه شرايط گذشته و تعميم آن به آينده صورت پذيردشرايط محيطي نباشد مي

تاثيرگزار بر عرضه و تقاضاي نيروي انساني دائماً دستخوش تغيير و تحول ها، اهداف و عوامل مشي معموالً خط
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گيري باشد و لذا الزم تواند مالك مناسبي براي تصميمبه همين دليل در نظر گرفتن روندهاي گذشته نمي. هستند

  . )9(ها و رويكردهاي پيش بيني و برآورد نيروي انساني اقدام گردداست با استفاده از ساير تكنيك

  عوامل موثر در برآورد عرضه و تقاضاي نيروي انساني سالمت

سازمان به  پيش بيني نيروي انساني بر تخمين تعداد و تركيب نيروها در آينده تمركز داشته و تغيير در نيازهاي     

شود كه كليه عوامل پيش بيني نيروي كار زماني با موفقيت انجام مي. )10(دهدمنابع انساني را مورد تاكيد قرار مي

هاي آنگاه داده. )11(هاي آتي مورد توجه قرار گيرندريزيسايي شده و در برنامهموثر بر عرضه و تقاضاي كاركنان شنا

هاي اطالعاتي منابع انساني در دسترس قرار گرفته و از رويكردهاي كمي يا كيفي مناسب جهت مورد نياز از سيستم

بايست مدنظر قرار گيرند ها ميريزيگونه برنامهبرخي از عوامل موثري كه در اين. برآورد نيروي انساني استفاده شود

ها، وضعيت ي جمعيت، متغيرهاي اپيدميولوژيك جمعيت، بروز، شيوع و بار بيماريساختار سني و جنس: عبارتند از

امكانات و تسهيالت مرتبط با ارائه خدمات سالمت، شرايط محيط و سبك زندگي جمعيت، ميزان استفاده از خدمات 

ادي، اجتماعي و بهداشتي درماني و ميزان مراجعات به مراكز ارائه خدمت، زمان انتظار بيماران، روندهاي اقتص

فرهنگي جامعه، تعداد نيروي انساني موجود و تركيب تيم ارائه خدمت، ورود و خروج پزشكان به نظام ارائه خدمت و 

  . )17-12, 4(نظاير آن

پيشنهاد  2نياز تصوير شماتيك  انساني موردبراي روشن شدن روابط ميان اين عوامل و تاثير آن بر تعداد نيروي     

دهندگان مراقبت سالمت و زير ساخت پزشكي شده است كه در آن كليه عوامل در قالب خصوصيات مربوط به ارائه

تعداد و تركيب تيم ارائه خدمت، ساختار سني جنسي آنها، نسبت ورود و خروج آنها از نظام ارائه : شامل(جامعه 

هاي مرتبط با جمعيت تحت پوشش ، ويژگي)پزشكي و مراقبتي در منطقه خدمت، وضعيت امكانات و تسهيالت

ها، ميزان استفاده از جنسي و متغيرهاي اپيدميولوژيك جمعيت، بروز، شيوع و بار بيماري-ساختار سني: شامل(

اعي، تغييرات سياسي، اجتم(و عوامل محيطي ) خدمات بهداشتي درماني و زمان انتظار بيماران براي دريافت خدمت

  . در نظر گرفته مي شوند...) اقتصادي و
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   )18(عوامل موثر در برآورد نياز جامعه به نيروي انساني سالمت: 2شكل 

  رويكردهاي مختلف در برآورد نيروي انساني در بخش بهداشت درمان

با توجه به ماهيت خدماتي مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي بخش سالمت، اين      

بـا شـرايط   هاي متناسب  ها و متدولوژي گيري از مدل لذا بهره. سازمان وابستگي بيشتري به منابع انساني شايسته دارد

ريزي صحيح و منطقي منابع انساني و برآورد نيـروي انسـاني موردنيـاز آينـده      حاكم بر بخش سالمت به منظور برنامه

بـر   بدهي است برنامه ريزي جامع منابع انساني بخش سالمت؛ فرآيندي بسيار پيچيده و زمان. رسد ضروري به نظر مي

بينـي و بـرآورد    از آنجـا كـه پـيش   . طلبد گذاران حوزه سالمت را مي بوده و عزم جدي و تعهد كليه ذينفعان و سياست

باشـد، انجـام ايـن مهـم بـدون       بيني تعداد و تركيب آن در آينـده مـي   نيروي انساني موردنياز در اصل به مفهوم پيش

ات سالمت بررسي ابعاد فني در زمينه تعداد، تنوع مهارتي و نحوه توزيع نيروها در واحدهاي مختلف ارائه دهنده خدم

هـاي باالدسـتي مقـدور     هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكم بر حوزه سالمت و ساير حـوزه  در كنار بررسي جنبه

  .نخواهد بود

ها و سناريوهاي گوناگوني براي برآورد نيروها انساني  ها، مدل براي رهايي از اين مشكالت در سطح جهاني از روش     

هـاي   دهد تـا بـراي آينـده    ريزان مي ها و سناريوها، اين امكان را به مديران و برنامه دلبه كارگيري م. كنند استفاده مي

  . هاي متناسب با آن وضعيت را طراحي و تدوين كنند هاي مختلف، برنامه محتمل با در نظر گرفتن وضعيت

كدام دسته از عوامل  كند كه در برآورد نيروي انساني رويدر واقع با اتخاذ اين رويكردها، محقق مشخص مي     

مطالعاتي كه در انجام برآوردها . دهدموثر تاكيد داشته و برآوردها را بر مبناي كدام عامل يا مجموعه عوامل انجام مي

كنند و تنها بر يك يا چند عامل اثرگزار بر عرضه و تقاضاي نيروي انساني تاكيد از رويكردي محدود استفاده مي

اي از عوامل موثر د برآوردهايي صحيح از نيروهاي آينده به عمل آورند زيراكه تاثير مجموعهدارند معموالً قادر نيستن

كنند فاصله چشمگيري با شرايط دنياي و روابط پويا و متقابل ميان آنها را از نظر دور داشته و مدلي كه استفاده مي

هايي كه بر مبناي اين رويكردها شكل مدلرويكردهاي مختلف در برآورد نيروي انساني و نيز  1 جدول. واقعي دارد

  . )23-19(دهدگيرند را به همراه توضيح مختصري از آنها نشان ميمي

كند تنها بر عامل كه پژوهشگر از رويكرد مبتني بر جمعيت براي انجام برآوردها استفاده ميبراي مثال زماني     

كند و تعداد نيروي انساني مورد نياز در بخش سالمت را بر هاي دموگرافيك جمعيت تكيه ميبعضاٌ ويژگياندازه و 

در رويكرد مبتني بر حجم . كندمبناي جمعيت تحت پوشش كه بايد به آنها خدمت رساني صورت پذيرد تعيين مي
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كند و حجم ام برآوردها تكيه ميهاي سالمت در انجخدمات محقق تنها بر عامل استفاده از خدمات و مراقبت

دهندگاني كه براي فراهم كردن اين خدمات استفاده شده از سوي جمعيت را محاسبه نموده و از روي آن تعداد ارائه

زند يا اينكه با استفاده از نظرات خبرگان به تعيين نيازهاي واقعي جمعيت به خدمات مورد نياز هستند را تخمين مي

در رويكرد مبتني بر سيستم . كندته و از آن طريق تعداد نيروي انساني مورد نياز را برآورد ميخدمات سالمت پرداخ

ها و هاي خالي كه براي نيروها در تخصصارائه خدمت نيز تعداد نيروي مورد نياز در آينده يا بر مبناي تعداد پست

م سالمت كه تحقق آنها منوط به وجود شود و يا با توجه به اهداف نظاسطوح مختلف وجود دارد تخمين زده مي

آخرين رويكرد كه امروزه بيش از همه . گرددباشد برآورد ميترين منابع سازمان مينيروهاي انساني به عنوان مهم

-باشد كه همزمان چندين عامل تاثيرگزار را در برآوردها وارد ميمورد تاكيد قرار گرفته است، رويكرد ادغام يافته مي

اين رويكرد . شوداي كه به روابط متقابل ميان اين عوامل و پويايي آنها در طول زمان نيز توجه ميهگونكند به

وري آنها در انجام دهندگان سالمت، بهرهعرضه كنوني ارائه: اي از عوامل از جملهبرخالف رويكردهاي قبلي مجموعه

هاي سالمت بر اساس ي به خدمات و مراقبتهاي سالمت، نياز واقعخدمت، ميزان استفاده از خدمات و مراقبت

هاي اپيدميولوژيك جمعيت، اهداف تعيين شده در نظام سالمت و حتي عوامل خارج از نظام بهداشت درمان ويژگي

ريزي نيروي انساني و انجام برآوردها عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، تكنولوژيكي و جغرافيايي را در برنامه: شامل

  . )29- 24, 20(كندلحاظ مي

  هاي برآورد نيروي انساني در حوزه سالمتمدل: 1جدول 

  نحوه انجام برآورد  مدل برآورد  رويكرد برآورد

هاي بين المللي، ساير اقتباس از سازمان  مدل نسبت نيروي انساني به جمعيت  مبتني بر جمعيت

  كشورها يا نظرات خبرگان

الگوبرداري از كشورهاي با سيستم مشابه يا از   مدل الگو برداري

  اي با بهترين شاخص منطقه

انتخاب مركز ارائه خدمتي كه جمعيت خود را   مدل الزام

به خوبي پوشش مي دهد و برآورد نيرو بر 

  اساس آن

ها در يبرآورد نيرو براساس بروز و شيوع بيمار  مدل مبتني بر نياز  مبتني بر حجم خدمات

  جامعه

برآورد نيرو براساس تغييرات بروز و شيوع   مدل مبتني بر نياز تعديل شده

  بيماريها در آينده و با استفاده از روش دلفي

  برآورد براساس ميزان مراجعات  مدل مبتني بر تقاضا

  برآورد براساس ميزان دريافت خدمات  مدل مبتني بر بهره مندي
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هاي خالي كاركنان براي استفاده از پست  مدل مبتني بر نياز نظام سالمت  دماتمبتني بر سيستم ارائه خ

  برآورد

  استفاده از اهداف توسعه فيزيكي نظام سالمت  مدل مبتني بر اهداف نظام سالمت

اي از عوامل مبتني بر مجموعه

  )جامع(

 اي از عوامل موثربرآورد نيرو براساس مجموعه integrated/مدل ادغام يافته

  گيري از رويكردهاي مختلفو بهره

ريزي نيروي انساني روي عامل آيد، هر يك از رويكردهاي موجود در برنامهطور كه از اطالعات جدول فوق بر ميهمان

  . دهنديا عوامل مشخصي تاكيد داشته و چارچوب مدلسازي را بر مبناي آن شكل مي

  

) 1396-1404(ايجاد يـك ديـد بلندمـدت     با هدف» آمايش سرزمين«بنابراين با توجه به مسائل مطرح شده در باال، 

درخصوص نحوه تغيير نيازهاي سالمت و خدمات سالمت و به تبع آن، الزامات مربوط به تربيت و تأمين منابع انساني 

  .منابع انساني بخش سالمت در دستور كار قرار گرفت 1404انداز  ارائه دهنده اين خدمات با توجه به چشم

  هاي مورد استفاده براي برآورد نيروي انساني در دانشگاه علوم پزشكي ايالممدل

  مدل هال

كـه بـراي   بـراي سـازمان جهـاني بهداشـت ارائـه گرديـد        1998مدل هال براي اولين بار توسط توماس هال در سال 

ايـن مـدل   . گيـرد  ار ميساله مورد استفاده گسترده قر 30-10بيني عرضه و تقاضاي نيروي انساني در بازه زماني  پيش

تـوان بـه تـرويج بحـث و گفتگـو در ميـان        هـاي خـاص ايـن مـدل، مـي      از ويژگي. كند عمل ميبر پايه توليد سناريو 

هـاي زمـاني طـوالني، مبتنـي بـودن بـر        هاي متفـاوت در دوره  گذاران، نشان دادن پيامدهاي مختلف سياست سياست

هـاي   مدل مذكور، هماننـد بسـياري از مـدل   . ها اشاره نمود ن دادههاي در دسترس و مفروضات معقول ناشي از اي داده

هاي جايگزين كه هر كدام تركيـب و تعـداد    آيندهنس طراحي اگذاران ش ريزان و سياست مبتني بر سناريو، براي برنامه

  .نمايد مختلفي از نيروي انساني بهداشتي درماني نياز دارند، فراهم مي

مراكـز ارائـه   / تعداد و تركيب تسـهيالت بيني تقاضاي نيروي انساني بر  دن پيشويژگي بارز اين مدل، مبتني بو

بدين معني كه بعـد از شناسـايي انـواع تسـهيالت و مراكـز خـدمات سـالمت در كشـور،         . باشد مي سالمت خدمات

نـابع مـالي و   هاي مختلف موردنياز براي برآورد نياز نيروي انساني از جمله وضعيت نيروي كار، منـابع فيزيكـي، م   داده

  . گردد آوري و ثبت مي تسهيالت شناسايي شده جمع/ ها در آينده به تفكيك مراكز تغييرات احتمالي آن
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    سناريوهاي مطرح در مدل هال : 3شكل 

مشخص است سه سناريوي مهم ايـن مـدل در بـراورد نيـروي      3شماره همان طور كه در شكل  �

    :انساني سالمت شامل موارد ذيل است

درصد از دانشـجويان   60درصد و  100ناريوهاي مورد استفاده در اين مدل استفاده از دو ظرفيت يكي از س .1

 .در براورد نيروي انساني است ، دندان پزشكي و داروسازيسال اخر پزشكي عمومي

سناريوي دوم براورد نيروي انساني با فرض ادامه روند كنوني اضافه كاري پرسنل درماني و فرض كاهش بار  .2

 .پرسنل و اضافه كاري پرسنل درماني كاري

سناريوي بعدي فرض توسعه مراكز بهداشتي درماني در ايران بـر اسـاس اسـناد باالدسـتي و فـرض بعـدي        .3

 . توسعه مراكز بهداشتي درماني بر اساس الگوي كشور تركيه براي تخمين نيروي انساني مورد نياز كشور

رد نيروي انساني سالمت استان ايالم انتخاب شد و الزم به ذكر است كه اين مدل ابتدا براي برآو �

داده هاي الزم براي استفاده در مدل در استان نيز جمع آوري شد، اما به علـت عـدم همكـاري    

و با توجه به اينكه حق مالكيـت  مركز تحقيقات و مطالعات منابع انساني سالمت وزارت بهداشت 

تر بود امكان استفاده از اين مدل امكان پذير تنها در دست اين دف "هال"معنوي نرم افزار مدل 

اما عمده فعاليتهاي انجام گرفتـه در خصـوص   . لذا الجرم اين مدل از دستور كار خارج شد. نشد

    . اين گزارش امده است 1شماره  تهيه امار و اطالعات الزم براي اين مدل در پيوست
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  كي كرمانوم پزشلانجام گرفته توسط دانشگاه ع: مدل مبتني بر جمعيت

، از جـايگزين آن يعنـي   "لهـا "با توجه به عدم امكان براورد نيروي انساني سالمت براي استان ايالم بر اسـاس مـدل   

برآوردهـاي جمعيتـي اقـدام بـه تخمـين نيـروي       مدل طراحي شده توسط دانشگاه علوم پزشكي كرمان كه بر اساس 

روجي مدل كرمان براي براورد نيروي انسـاني اسـتان ايـالم در    نتايج و خ. انساني مورد نياز كرده بودند استفاده كرديم

  . بخشهاي بعدي ارائه خواهد شد

  .ذكر شده است 3جزئيات مدل دانشگاه علوم پزشكي كرمان در پيوست شماره 

  ريزي منابع انساني بخش سالمت استراليا مدل برنامه: مدل مكملمعرفي 

بيني نيروي كار موردنياز بخش سـالمت و تضـمين پاسـخگويي     نظور پيشريزي منابع انساني استراليا به م مدل برنامه

ايـن ابـزار بـر پايـه مـدل پويـاي       . نمايد استفاده ميريزي منابع انساني  تقاضا در سطح كالن و خرد، از ابزار ملي برنامه

  . موجودي و جريان نيروي كار طراحي شده است

  گردد؛  چهار درونداد استفاده مي در اين مدل براي تخمين عرضه نيروي انساني آتي از

  موجودي نيروي كار ) 1

  هاي جديد در داخل كشور  ورودي) 2

  و ) دائم و موقت(مهاجرت ) 3

  . باشد ها، كه شامل همه جريانات موقت و دائمي نيروي كار مي ساير خروجي) 4

و همچنين عوامل مؤثر بـر نيـروي   هاي نيروي كار فعلي، تعداد ورودي و خروجي نيروي كار  در اين مدل تعداد ويژگي

هـاي سـني و    در اين مدل پويا، جريانات نيروي كار فعـال در گـروه  . گردد فعال و جريانات نيروي انساني شناسايي مي

شـود و در نتيجـه يـك نمـايش واقعـي از       جنسي مختلف نيز رصد گرديده و به صورت متوالي هر ساله محاسـبه مـي  

جريانات نيروي انساني سال پايه و نحوه محاسبه آن را در سال هـدف از   زيرشكل  .شود پويايي بازار كار نشان داده مي

  .دهد طريق تعديل جريانات نيروي انساني سال پايه نشان مي
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  مدل پوياي موجودي و جريان نيروي كار استراليا :4شكل شماره

  

و جريان نيروي كار استراليا بـا توجـه بـه    براي برآورد عرضه نيروي انساني سالمت استان ايالم، مدل پوياي موجودي 

  . )5شكل ( نياز استان و همچنين امكانات و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن به صورت ذيل تعديل گرديد

  

   مدل پوياي موجودي و جريان نيروي كار استان ايالم :5 شكل شماره

   

  

بر ايـن اسـاس بـا توجـه بـه نيـروي       . باشد بيني عرضه نيروي انساني در اين مدل بيشتر براساس مدل مكمل مي پيش

در ريـزش نيـروي انسـاني، عرضـه سـال      انساني فعال سال پايه و با در نظر گرفتن رشد نيروهـاي ورودي و تغييـرات   
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، تراز نيروي انساني در سـال هـدف   1404بنابراين با تعيين عرضه و تقاضاي نيروي انساني . شود بيني مي پيش 1404

دهد كه با درنظر گرفتن خالص جريانات نيروي انسـاني از قبيـل    ديل يافته، اين امكان را ميمدل تع. آيد به دست مي

نرخ ورودي و خروجي و همچنين درصد تغييرات ساالنه نيروي انساني، عرضه موردنياز را براي برآورد نياز سال هـدف  

هاي تحصيلي مختلف در طي ده سال  اي را براي ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي ساالنه بيني نموده و برش پيش

  .آينده ارائه نمود

  

  برآورد عرضه منابع انساني بخش سالمت

  برآورد عرضه منابع انساني بخش سالمت در صورت ادامه روند موجود

بيني تراز نيروي انساني از طريـق مقايسـه عرضـه و تقاضـاي آن      پيشريزي نيروي انساني،  يكي از اهداف اصلي برنامه

بنابراين الزم است نظام سالمت با توجه به وضعيت تراز عرضه و تقاضا، اقـدامات الزم را در زمينـه مـديريت    . باشد مي

گـردد در   در واقـع، از ايـن طريـق مشـخص مـي     . كمبود يا مازاد نيروي انساني در كوتاه مدت و بلندمدت انجام دهـد 

مت براي برآوردن نيازهاي نيروي انساني بـا چـه   ، بخش سالصورتي كه تربيت نيروي انساني با روند موجود ادامه يابد

  .كمبودها و مازادهايي روبرو خواهد شد

آينده و زي از طريق كم كردن ريزش نيروي انساني ير اي است كه در طول دوره برنامه محاسبه عرضه، فرايند پيچيده 

در ايـن  . شـود  اري حاصـل مـي  التحصيالن داخلي و خارجي به نيروي كـار جـ   اضافه كردن نيروهاي جديد شامل فارغ

از طريق تخمين نيروي انساني فعال سال پايه و بـا   1404بيني عرضه سال  مطالعه با توجه به مدل تعديل شده، پيش

و تغييرات در ريزش نيروي ) التحصيالن جديد و بازگشت از مهاجرت شامل فارغ(در نظر گرفتن رشد نيروهاي ورودي 

  .پذيرد هاي آتي، صورت مي در سال) التحصيالن و فارغشامل ريزش نيروي فعال (انساني 

  خالص جريانات نيروي انساني بخش سالمت

ايـن  . جريانات نيروي انساني شاخص بسيار مهمي براي نشان دادن ظرفيت بـالقوه نيـروي انسـاني يـك كشـور اسـت      

بنـابراين،  . شـود  و بلندمـدت مـي  مدت  هاي زماني كوتاه جريانات موجب تغيير و تركيب و تعداد نيروي انساني در دوره

هـا در سـال هـدف از خـالص      آنبيني عرضه نيروي انساني و شناسايي رونـد تغييـرات عرضـه     ريزان براي پيش برنامه

خالص جريانات نيروي انساني از جمع جبـري جريانـات ورودي و خروجـي    . نمايند جريانات نيروي انساني استفاده مي
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داخلي (التحصيالن جديد  دهد، جريانات ورودي شامل فارغ نشان مي 6شماره شكل طور كه در  همان. آيد به دست مي

شـامل مـرگ و ميـر، بازنشسـتگي     (و بازگشت از مهاجرت و جريانات خروجي شامل ريزش نيروي انسـاني  ) و خارجي

 بخـش (بين بخشـي   ه به اينكه جرياناتالزم به ذكر است با توج. باشد مهاجرت مي...) نيروهاي فعال، استعفا، اخراج و 

ندارنـد، بـراي    ت، تاثيري روي عرضه كل نيروي انساني بخش سالماستان لنيروي انساني در داخ) دولتي و خصوصي

  .نظر شد بيني عرضه سال هدف از محاسبه اين جريانات صرف پيش

  

  عوامل مؤثر بر جريانات نيروي انساني: 6شكل 

  التحصيالن جديد فارغ

التحصـيالن اسـت كـه اطالعـات      ترين عوامل تأثيرگذار بر جريانات نيروي انساني تعداد فـارغ  ترين و بزرگ يكي از مهم

جهت بـرآورد ميـزان عرضـه نيـروي انسـاني بـه سيسـتم         .باشد ترين اطالعات مي ه در دسترسها در زمر مربوط به آن

  :منبع زير شناسايي شد 3سالمت 

  دانشجويان تحت آموزش در دانشگاه علوم پزشكي ايالم .1

  دانشجويان ايالمي مشغول به تحصيل در دانشگاه هاي علوم پزشكي خارج از استان ايالم .2

دانشجويان ايالمي مشغول به تحصيل در رشته هاي علوم پزشكي در دانشگاه هاي آزاد اسالمي  .3

  سراسر كشور

مـورد نظـر بـا     جويان مشغول به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايـالم در رشـته هـاي   دانش بدين منظور ليست     

در . )شـكل شـماره ؟  ( تي دانشگاه و همچنين كارشناسان آموزش دانشكده ها تهيه شد.همكاري كارشناسان واحد آي

اول تفكيك دانشجويان در رشته هاي مورد نظر بـر حسـب محـل سـكونت     . اين فعاليت دو هدف عمده مورد نظر بود

پيش بينـي  در هر رشته در سالهاي قبل و ن پذيرش دانشجو ، دوم بررسي روند ميزا)بومي و غير بودن بودن دانشجو(
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بـه منظـور بـراورد عرضـه نيـروي انسـاني بـراي اسـتان ايـالم، روي          الزم به ذكر است كه . روند پذيرش آنها در آينده

در مورد تعداد پذيرش دانشجو در سالهاي آينده بر اساس آمـار  . شجوياني تاكيد كرديم كه بومي خود استان باشنددان

در مورد ميـزان  . سالهاي قبل و همچنين مصاحبه با مديران گروه ها و همچنين معاونين آموزشي دانشگاه بدست آمد

بـراي مثـال   . بومي و غير بومي بودن دانشجويان در سالهاي آينده نيز بر اساس امار سالهاي گذشته تصميم گيري شد

درصد دانشجويان در سالهاي قبل غير بومي بودنـد   25اگر به طور متوسط در رشته بهداشت عمومي به طور متوسط 

  .همين درصد براي سالهاي بعد نيز پيش بيني شد

  درخصوص دانشجويان ايالمي مشغول به تحصيل در دانشگاه هاي علوم پزشكي خارج از استان ايالم

مار رشته هاي بدين منظور با سازمان سنجش كشور نامه نگاري صورت گرفت و آمار مربوطه بدست آمد كه شرح آ

 :است 2جدول شماره  انتخابي به ترتيب

  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  110  105  100  95  90  88  71  43  29  20  20  پرستاري

  5  5  5  5  5  3  5  5  7  3  5  مامايي

  -  -  -  43  42  41  41  45  26  27  19  پزشكي

  -  -  8  8  7  6  11  8  2  1  4  دندانپزشكي

  -  -  9  9  9  10  9  4  4  6  7  داروسازي

 7 7 7 7  7  7  3  5  10  7  5  بهداشت عمومي

 9 9 9 9  9  11  6  10  12  7  5  بهداشت محيط

  

بود و براي سالهاي بعد بر اساس روند سالهاي قبل و  1395مار سازمان سنجش تنها تا سال آالزم به ذكر است كه 

بايد اشاره كرد با توجه به اينكه براورد نيروي . تخمين زده شدتب جامعه براي ورود به رشته هاي علوم پزشكي 

تا چند سال بعد ميزان پذيرش دانشجوها  ،با توجه به طول دوره تحصيل رشته هاو است  1404انساني تا سال 

پيش بيني شد و ورودي  1397سال طول ميكشد بنابراين تنها تا سال  7براي مثال رشته پزشكي . تخمين زده شد

  .  فارغ تحصيل خواهند شد و وارد بازار كار خواهند شد 1404در سال  1397سال 

در خصوص دانشجويان ايالمي رشته هاي علوم پزشكي مشغول به تحصيل در دانشگاه هاي آزاد اسالمي نيز با مركز 

ا با ارسال سنجش دانشگاه آزاد اسالمي نامه نگاري جهت تهيه امار صورت گرفت و پيگيري هاي الزم انجام شد ام



 ١٦

به منظور حل اين مشكل و ارائه تخمين قابل قبول از جدول ذيل استفاده شد كه . آمار دانشجويان موافقت نكردند

با توجه به . سهم دانشگاه هاي مختلف در تربيت دانشجو در رشته هاي مختلف علوم پزشكي را مشخص كرده است

تعداد  3شماره سالمت نقشي ندارد، طبق جدول  ت نيروهايگاه آزاد اسالمي در تربياينكه در استان ايالم دانش

دانشجوي ايالمي در حال تحصيل در دانشگاه ازاد اسالمي بر اساس سهم آن و همچنين تعداد دانشجوي ايالمي در 

  . حال تحصيل در ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي خارج از استان ايالم محاسبه شد

 

  

  ر تربيت نيروي انساني گروه هاي شغلي مختلفسهم انواع دانشگاه ها د: 3جدول 

  

تعداد دانشجوي ايالمي مشغول به تحصيل در رشته هاي علوم پزشكي در دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس 

براي سال هاي بعـد نيـز تعـداد دانشـجويان      4مشابه جدول شماره  .جدول ذيل تخمين زده شده است

  .المي تخمين زده شدايالمي مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اس

  تعداد دانشجويان ايالمي مشغول به تحصيل در رشته هاي علوم پزشكي در دانشگاه آزاد اسالمي  :4جدول شماره 

  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

 65 65 60 60  60  58  47  29  19  13  13  پرستاري

 5 5 5 5  5  3  5  5  7  3  5  مامايي
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 - - - 5 5  6  6  7  3  4  3  پزشكي

  -  -  2  2  1  0  1  1  0  0  0  دندانپزشكي

  -  -  1  1  1  1  1  0  0  0  1  داروسازي

 2 2 2 2 2  2  1  1  2  2  1  بهداشت عمومي

 2 2 2 2 2  3  2  2  3  2  1  بهداشت محيط

  

  ها ساير ريزش

ن عوامـل شـامل بازنشسـتگي،    ايـ . متعدد ديگري نيز بر ريزش نيروي انساني تأثيرگذار استبر مهاجرت عوامل  هعالو

تـوان از   براي محاسبه اين نوع از ريزش نيروي انساني در آينـده مـي  . باشند مي... مرگ، اخراج، استعفاي نيروي كار و 

   .هاي گذشته استفاده نمود روند سال

وجـي  خر% 3بـا فـرض نـرخ سـاليانه       ايـن ميـزان  بر اساس مدل كرمان براي محاسبه ميزان خروجي نيروي انسـاني،  

   .است  نيروهاي متخصص به دليل بازنشستگي، فوت و خروج از كشور محاسبه شده

با توجه بـه اينكـه بـه گفتـه     (الزم به ذكر است كه در اين خصوص براي برآورد دقيقتر و محاسبه دقيق خروج نيروها 

لها حجـم زيـادي از   ستاد دانشگاه علوم پزشكي ايـالم در گذشـته در برخـي سـا    كارگزيني و بازنشستگي كارشناسان 

و در سالهاي آينده در برخي سالهاي خاص نيروهاي زيادي به يك باره به علت بازنشسـتگي   اندنيروها استخدام شده 

، اقدام به نامه نگاري و تهيه آمار دقيق نيروهايي كه در رشته هاي مورد نياز در سالهاي )از سيستم خارج خواهند شد

 2در پيوسـت شـماره    1404آمار بازنشسته هاي سيستم تا سـال  ( نموديم شد هندبازنشسته خوا 1404تا افق آينده 

متشـكل از نيروهـاي طرحـي هسـتند و در     بخش بزرگي از نيروهاي بهداشت و درمان اسـتان ايـالم    .)ذكر شده است

خدمات  در استان ايالم، نيروهاي طرحي نقش مهمي در ارائهاستخدامي  نامناسب وضعيتبا توجه به سالهاي گذشته 

برخوردار از طرفي ورود و خروج نيروهاي طرحي در سالهاي گذشته از هيچ روند و قاعده منظمي  .به عهده داشته اند

داشـتيم آنهـا    نيروي انساني دانشـگاه  مديريت با مديران ارشد فعال در حوزههايي كه با توجه به مصاحبه  .نبوده است

الهاي آينده روند منظم و قابـل قبـولي را بـراي ورود و خـروج نيروهـاي      نيز بر اين توافق داشتند كه نميتوان براي س

طرحي ارائه داد و بنا بر اين گذاشته شد كه از همان براورد مدل كرمان براي خروجي نيـروي انسـاني حـوزه سـالمت     

   .استفاده شود
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نيروهاي بـومي اسـتان از    در خصوص مهاجرت نيروي انساني به خارج و داخل استان نيز بايد اشاره كرد كه بخشي از

با توجه به اينكه گـرفتن آمـار   . استان خارج شده و بخشي از نيروهاي فعال استان نيز از خارج از استان تامين ميشود

قـرار بـر    ه و تهيه امار دقيق نيز شايد امكان ناپـذير، مهاجرت نيروها به داخل و خارج استان امري بسيار وقت گير بود

  .   و خروج مهاجرت نيروها از استان با هم يكسان در نظر گرفته شود و در محاسبات ذكر نشوداين شد كه آمار ورود 

  1404عرضه 

هاي آينـده در صـورت ادامـه     هاي سال ها و خروجي پس از تعيين عوامل مؤثر بر جريانات نيروي انساني، تعداد ورودي

   .انساني در سال هدف محاسبه شدبيني و با توجه به خالص جريانات، عرضه نيروي  روند گذشته پيش

هـاي   در صورتي كه تربيت نيروي انساني با روند موجود صورت پذيرد و نرخ جريانـات نيـروي انسـاني براسـاس سـال     

، كمبودهـا و مازادهـاي نيـروي انسـاني در سـال      1404گذشته ادامه داشته باشد، از طريق تقابل عرضه با نيـاز سـال   

  .گردد مذكور شناسايي مي

  د عرضه منابع انساني بخش سالمت براساس نيازبرآور

نظر از جريانات نيروي انساني، فقط خـالص نيـاز نيـروي انسـاني سـال هـدف را        كه مدل پايه، صرفبايد توجه داشت 

بنـابراين، مشـخص كـردن ظرفيـت نيـروي      . نمايـد  مراكز ارائه خدمات بهداشتي درماني برآورد مي) نرم(براساس نياز 

تر ذكر گرديد يكـي از داليـل انتخـاب     همانطور كه پيش. استسالمت مستلزم برداشتن دو گام ديگر انساني در نظام 

هاي نيروي انساني و ريـزش يـا ورود نيـروي انسـاني      تاكيد بر پويايي) مدل مكمل(مدل برآورد نيروي انساني استراليا 

نيروي انساني نيروي فعـال هـر سـال جهـت     لذا، برآورد جريانات باشد؛  هاي آتي مي فعال و آموزش ديده در طي سال

طـور كـه در مـدل تعـديل      بنابراين، در گام نخست همـان . محاسبه منطقي ظرفيت پذيرش دانشجويان ضروري است

هاي آتي مستلزم برآورد جريانات نيروي انساني و لحاظ نمودن آن  يافته نشان داده شد، محاسبه ظرفيت پذيرش سال

     .باشد نياز ميدر تعداد نيروي انساني مورد

ريزي تربيت نيروي انساني، توجه به ظرفيت بالقوه نيروي انساني موجود در بازار  از طرفي، يكي از موارد مهم در برنامه

ترتيب، بـراي تـامين نيـروي انسـاني موردنيـاز بـرآورد شـده         بدين. باشد كار سالمت، دانشجويان در حال تحصيل، مي

در همـين  . استفاده نمـود » پذيرش دانشجوي جديد«و » ه از ظرفيت موجود دانشجوياناستفاد«توان از دو راهبرد   مي

هـاي اول برنامـه    گردد، نيروي انساني موردنياز سال مشاهده مي ؟؟گونه كه در شكل شماره  راستا در گام بعدي، همان

دانشـجويان در   بنـابراين بـا مشـخص كـردن تعـداد پـذيرش      . گـردد  توسط دانشجويان مشغول به تحصيل تامين مـي 
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هاي تحصيل هر رشته، ميـزان نيـازي كـه توسـط ايـن ظرفيـت بـالقوه تـامين          هاي قبل و با توجه به تعداد سال سال

ترتيب خالص نياز نيروي انساني سال  بدين. شود گردد، مشخص و از سرجمع خالص نيروي انساني موردنياز كم مي مي

الزم به ذكر اسـت، هـر چـه ميـزان     . گردد مين شود، مشخص ميهدف كه بايستي از طريق راهبرد پذيرش دانشجو تا

هاي قبل بيشتر باشد، ميزان بيشتري از نياز نيروي انسـاني از   ريزش احتمالي كمتر و ظرفيت پذيرش دانشجو در سال

بينـي شـده ظرفيـت     بديهي است، در اين حالت ميزان پيش. گردد تامين ميطريق راهبرد ظرفيت دانشجويان موجود 

   .بيني شده خواهد شد ش دانشجوي جديد كمتر از نياز خالص پيشپذير

بر اساس مدل  1404نيروي انساني براي سال هدف يعني مقايسه ميزان عرضه و تقاضاي 

  و استراليا و برنامه ريزي براي پذيرش داوطلبان مبتني بر جمعيت

 پزشكي    هاي علوم ز دانشگاهنتايج خروجي مدلسازي برآورد تعداد و توزيع پزشك متخصص موردنيا 3333-5

   1.2برابر با FTEFTEFTEFTE     با هدف گذاري شاخص 1404    تا سال 3     منطقه آمايشي

عبارت است از تعداد ساعاتي كـه يـك نيـروي كـار تمـام وقـت در طـول دوره         "معادل تمام وقت"يا 1FTE شاخص

ري حجم كاري موجود و تعداد اين شاخص يك ابزار اندازه گي. كند ، كار مي)براي مثال يك هفته يا يك ماه(مشخص 

روز  5 سـاعت در روز،  8معادل يك فرد تمام وقتي است كـه  FTE يك واحد . باشد نيروي موردنياز براي انجام آن مي

  .در سال كار ميكند 52 در هفته و

در حـال حاضـر    .شـود  طبق مطالعات علمي انجام شده در معاونت توسعه منابع و مـديريت وزات متبـوع، بـرآورد مـي    

شود بطور ميـانگين هـر پزشـك     به عبارت ديگر، برآورد مي. است 1.36 گروه پزشكان متخصص برابر با FTE  اخصش

مـرور  . كنـد  بيش از استاندارد يك فرد عادي كار مـي % 30كند كه  ساعت كار مي11ساعت،  8متخصص روزانه بجاي 

، پديـده اي رايـج در پزشـكان    FTEشـاخص   بـراي  1شواهد ساير كشورها نيز حاكي از آن است كه مقادير بـاالتر از  

  .متخصص است

از طرفي تحليل اقتصادي پياده سازي براوردهاي نقشه راه درمان ايران و مطالعـه امكانسـنجي تربيـت تعـداد نيـروي      

انساني باليني موردنياز در نظام آموزش علوم پزشكي كشور حاكي از آن هستند كه به دليل هزينه بسيار زياد ارتقـاي  

سـاله   10 در دوره 1 برابـر بـا  FTE ت آموزش، تربيت و نگهداري پزشكان متخصص، امكان دستيابي به شاخص ظرفي

 FTEو دستيابي بـه شـاخص   ) مازادFTE از كل% 33حدود(از اين شاخص  331لذا كاهش . باشد پيش رو فراهم نمي

                                                
1 . Full Time Equivalent 



 ٢٠

اين در حاليست كه در اغلب كشـورهاي  . باشد ساله، هدف مطلوب و قابل دستيابي مي 10 در انتهاي دوره 1.2 برابر با

بنـابر تحليـل فـوق    . باشـد  مي 1 پزشكان متخصص، باالتر از  هاي باليني، خصوصا در گروهFTE دنيا نيز مقدار شاخص

هـاي   در هر يك از گـروه  1404 الذكر، در جداول نتايج برآورد نيروي انساني، مقادير تعداد نيروي موردنياز براي سال 

در صورت محاسبه تعداد نيروهـاي تخصصـي بـا    . ، محاسبه شده است1.2  برابر باFTE اب شاخص تخصصي با احتس

  .، تعداد نيروي موردنياز به ميزان كمتري برآورد خواهند شد1.2 برابر باFTE احتساب شاخص 

  پزشك متخصص

هـا   شك در انواع تخصـص پز164 برابر با  94 در دانشگاه علوم پزشكي ايالم، تعداد موجود پزشكان متخصص در سال 

 28.82 نفـر جمعيـت در ايـن سـال برابـر بـا        100000 هـا بـه    باشد و نسبت پزشك متخصص در انواع تخصـص  مي

باشد و با در نظر گرفتن روند تغييـرات   هاي مركز استان مي از آنجا كه دانشگاه علوم پزشكي ايالم از دانشگاه. باشد مي

هـاي نسـبت متخصـص بـه      سـال آينـده، كليـه شـاخص     10 در اين دانشگاه درها و روندهاي ارائه خدمت  بار بيماري

. انـد  در مدلسازي وارد شده 1 هاي تابعه دانشگاه با ضريب و براي ساير شهرستان 135 جمعيت در شهر ايالم با ضريب

اي بـوده و بـر   72.8 نفر جمعيت در شهر ايـالم برابـر بـا     100000 بعبارت ديگر، شاخص نسبت پزشك متخصص به 

 100000 متخصـص بـه    باشد و در مجموع شاخص نسبت پزشـك  مي 60.7 هاي اين دانشگاه، معادل ساير شهرستان

شود تعداد پزشكان متخصـص   با اين شاخص، برآورد مي. بدست آمده است 71.43نفر جمعيت در كل دانشگاه معادل 

  .نفر برسد 435 به  1404 در دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال) ها در كليه رشته(

  
        1404140414041404هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال     برآورد تعداد نيروي انساني متخصص موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني متخصص موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني متخصص موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني متخصص موردنياز در شهرستان    ::::5555جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان

وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي 

        ))))94949494اسفند اسفند اسفند اسفند ((((موجود موجود موجود موجود 

برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 

برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز 

معادل معادل معادل معادل     FTEبا با با با     1404140414041404

        1111وووو2222

وي وي وي وي دامنه برآورد نيردامنه برآورد نيردامنه برآورد نيردامنه برآورد نير

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 
        سالهسالهسالهساله    10101010اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره 

 *تعداد
نسبت

** 
 نسبت  تعداد نسبت  تعداد

حداقل 

موردنياز

*** 

حداكثر 

موردنياز 

**** 

تعداد نيروي 

جايگزين 

***** 

اختالف با 

احتساب 

  جايگزين

  148  55  229  119  92  214  110  257  56  121        ايالمايالمايالمايالم

  20  5  23  20  42  22  51  26  13  6        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  21  5  24  21  42  23  51  27  12  6        ايوانايوانايوانايوان

  18  4  22  19  42  20  51  24  14  6        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  30  6  33  23  42  31  51  37  10  7        دهلراندهلراندهلراندهلران



 ٢١

  20  6  28  24  42  26  51  31  21  12        چرداولچرداولچرداولچرداول

  11  3  14  12  42  13  51  15  18  5        مهرانمهرانمهرانمهران

  5  1  5  4  24  4  29  5  0  0        بدرهبدرهبدرهبدره

  5  1  4  4  24  4  29  5  0  0        سيروانسيروانسيروانسيروان

  6  1  6  6  24  6  29  7  4  1        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

  285  87  388  337  60  363  71  435  29  164        جمعجمعجمعجمع

 
هاي علوم پزشكي كشور تعيـين و در جـداول    هاي دانشگاه اطالعات تعداد پزشك متخصص موجود در هر منطقه براساس داده*

  .اند وارد شده

  نفر جمعيت 100000 هاي مربوطه به نسبت تعداد پزشك متخصص و كليه فوق تخصص**

  .درصد كاهش از عدد برآورد شده، محاسبه شده است 7 ردنياز با لحاظ نمودنحداقل نيروي مو***

  .درصد افزايش نسبت به عدد برآورد شده، محاسبه شده است 7 حداكثر نيروي موردنياز با لحاظ نمودن****

شـور محاسـبه   خروجي نيروهاي متخصص به دليل بازنشستگي، فوت و خروج از ك% 3ها با فرض نرخ ساليانه  اين ميزان*****

  .اند شده

براي گروه پزشكان متخصص حاكي از آن است كه درحال حاضر در  "معادل تمام وقت" ياFTE محاسبه شاخص  * ******

سـاله، هـدف    10 در انتهـاي دوره   1.2 برابـر بـا   FTE باشد؛ لذا دستيابي بـه شـاخص    مي 1 باالتر ازFTE اين گروه شاخص 

  .باشد مطلوب و قابل دستيابي مي

هاي اعمال شـده در   اعداد منفي به معني ضرورت كاهش ظرفيت نبوده و تنها نشانگر آن است كه طبق محدوده: نكته

  .ها تعدادي نيروي مازاد وجود دارد ، در برخي شهرستان1404هاي ندا  مدلسازي

        
        ايالم به تفكيك شهرستانايالم به تفكيك شهرستانايالم به تفكيك شهرستانايالم به تفكيك شهرستانروند افزايش تعداد پزشكان متخصص موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي روند افزايش تعداد پزشكان متخصص موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي روند افزايش تعداد پزشكان متخصص موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي روند افزايش تعداد پزشكان متخصص موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي : : : : 6666جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان
 **    1111وووو2222معادل معادل معادل معادل     FTEهاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب     برآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سال *موجودموجودموجودموجود

94  95  96  97  98  99  1400  1401  1402  1403  1404  

  214  205  195  186  177  167  158  149  140  130  121        ايالمايالمايالمايالم

  22  20  19  17  15  14  12  11  9  8  6        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  23  21  19  18  16  14  13  11  9  8  6        ايوانايوانايوانايوان

  20  19  17  16  15  13  12  10  9  7  6        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  31  28  26  24  21  19  17  14  12  9  7        دهلراندهلراندهلراندهلران

  26  25  23  22  20  19  18  16  15  13  12        چرداولچرداولچرداولچرداول

  13  12  11  10  10  9  8  7  7  6  5        مهرانمهرانمهرانمهران

  4  4  3  3  3  2  2  1  1  0  0        بدرهبدرهبدرهبدره

  4  4  3  3  3  2  2  1  1  0  0        سيروانسيروانسيروانسيروان

  6  5  5  4  4  3  3  2  2  1  1        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        363363363363        343343343343        323323323323        303303303303        283283283283        263263263263        243243243243        224224224224        204204204204        184184184184        164164164164        ععععجمجمجمجم
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نتايج خروجي مدلسازي برآورد تعداد و نسبت نيروي درماني موردنيـاز در بخـش درمـان    نتايج خروجي مدلسازي برآورد تعداد و نسبت نيروي درماني موردنيـاز در بخـش درمـان    نتايج خروجي مدلسازي برآورد تعداد و نسبت نيروي درماني موردنيـاز در بخـش درمـان    نتايج خروجي مدلسازي برآورد تعداد و نسبت نيروي درماني موردنيـاز در بخـش درمـان        ----6666----3333

        FTE با هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص     1404140414041404 تا سال تا سال تا سال تا سال     3333 پزشكي منطقه آمايشي پزشكي منطقه آمايشي پزشكي منطقه آمايشي پزشكي منطقه آمايشي  علومعلومعلومعلوم    هايهايهايهاي    دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه

، پزشك عمومي و پرسـتاري نيـز   هاي ماما براي گروه "معادل تمام وقت" ياFTE محاسبه شاخص

 1.39و  1.28، 1.2و بـه ترتيـب    1 باالتر ازFTE ها نيز شاخص گروه حاكي از آن است كه در اين

 مقـدار شـاخص   . هدفگذاري شد 1.2 به ميزانFTE لذا براي اين سه گروه نيز شاخص . باشند مي

FTEباشد مي 1 هاي داروسازي و دندانپزشكي معادل در گروه.  

  

  شك عموميپز: الف

هاي معتبر داخـل يـا    شود كه دوره دكتري پزشكي عمومي را در يكي از دانشگاه پزشك عمومي به شخصي اطالق مي

  .كشور به پايان رسانده و موفق به اخذ مدرك دكتراي عمومي پزشكي شده باشد خارج از

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال     هاي حوزههاي حوزههاي حوزههاي حوزه    برآورد تعداد نيروي انساني پزشك عمومي موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني پزشك عمومي موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني پزشك عمومي موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني پزشك عمومي موردنياز در شهرستان    ::::7777    جدولجدولجدولجدول

1404140414041404        

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان

وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي 

        ))))94949494اسفند اسفند اسفند اسفند ((((موجود موجود موجود موجود 

برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 

برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز 

معادل معادل معادل معادل     FTEبا با با با     1404140414041404

        1111وووو2222

دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 
        سالهسالهسالهساله    10101010اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره 

 *تعداد
نسبت

** 
 نسبت  تعداد نسبت  تعداد

قل حدا

موردنياز

*** 

حداكثر 

موردنياز 

**** 

تعداد نيروي 

جايگزين 

***** 

اختالف با 

احتساب 

  جايگزين

  226  81  235  204  94  220  113  264  34  75        ايالمايالمايالمايالم

  31  13  35  31  64  33  77  40  31  15        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  33  14  37  32  64  34  77  41  30  15        ايوانايوانايوانايوان

  31  11  33  28  64  30  77  37  25  11        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  51  16  50  43  64  47  77  56  18  12        دهلراندهلراندهلراندهلران

  37  16  42  37  64  39  77  47  31  18        چرداولچرداولچرداولچرداول

  18  8  21  18  64  19  77  23  32  9        مهرانمهرانمهرانمهران

  9  5  11  10  60  11  72  13  37  6        بدرهبدرهبدرهبدره

  13  6  11  10  60  10  72  13  43  7        سيروانسيروانسيروانسيروان

  13  6  16  14  60  15  72  18  35  8        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        457457457457        174174174174        491491491491        426426426426  75        459459459459  90        550550550550  31        176176176176        جمعجمعجمعجمع

  
هاي علوم پزشكي كشور تعيين و در جـداول   هاي دانشگاه عات تعداد پزشك عمومي موجود در هر منطقه براساس دادهاطال *

  .اند وارد شده

  نفر جمعيت 100000 نسبت تعداد پزشك عمومي به **



 ٢٣

  .درصد كاهش از عدد برآورد شده، محاسبه شده است 7 حداقل نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ***

  

  .درصد افزايش نسبت به عدد برآورد شده، محاسبه شده است 7 ر نيروي موردنياز با لحاظ نمودنحداكث ****

خروجي نيروهاي متخصص بـه دليـل بازنشسـتگي، فـوت و خـروج از كشـور       % 5 ها با فرض نرخ ساليانه اين ميزان *****

  .اند محاسبه شده

زشكان عمومي حاكي از آن است كه درحال حاضر در براي گروه پ "معادل تمام وقت" ياFTE محاسبه شاخص  * ******

سـاله، هـدف    10در انتهـاي دوره   1.2 برابـر بـا    FTE باشد؛ لذا دستيابي بـه شـاخص   مي 1 باالتر ازFTE اين گروه شاخص

  .باشد مطلوب و قابل دستيابي مي

هـاي اعمـال شـده در     دودهاعداد منفي به معني ضرورت كاهش ظرفيت نبـوده و تنهـا نشـانگر آن اسـت كـه طبـق محـ       : نكته

  .ها تعدادي نيروي مازاد وجود دارد ، در برخي شهرستان1404 هاي ندا مدلسازي
        

        موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانموردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانموردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانموردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستان    عموميعموميعموميعموميروند افزايش تعداد پزشكان روند افزايش تعداد پزشكان روند افزايش تعداد پزشكان روند افزايش تعداد پزشكان     ::::8888جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان
 **    1111وووو2222معادل معادل معادل معادل     FTEهاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب     برآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سال *موجودموجودموجودموجود

94  95  96  97  98  99  1400  1401  1402  1403  1404  

  220  205  191  176  162  147  133  118  104  89  75        ايالمايالمايالمايالم

  33  31  29  28  26  24  22  20  19  17  15        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  34  32  30  28  27  25  23  21  19  17  15        ايوانايوانايوانايوان

  30  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  47  43  40  36  33  29  26  22  19  15  12        دهلراندهلراندهلراندهلران

  39  37  34  33  31  29  27  24  22  20  18        چرداولچرداولچرداولچرداول

  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9        مهرانمهرانمهرانمهران

  11  10  10  9  9  8  8  7  7  6  6        بدرهبدرهبدرهبدره

  10  10  10  9  9  9  8  8  8  7  7        سيروانسيروانسيروانسيروان

  15  14  14  13  12  11  11  10  9  9  8        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        459459459459        430430430430        402402402402        374374374374        346346346346        317317317317        289289289289        261261261261        233233233233        204204204204        176176176176        جمعجمعجمعجمع

        



 ٢٤

        ::::انشجويان پزشكي ايالمي در حال تحصيلانشجويان پزشكي ايالمي در حال تحصيلانشجويان پزشكي ايالمي در حال تحصيلانشجويان پزشكي ايالمي در حال تحصيلدددد
وروديهاي دوره هاي مختلف رشته پزشكي در چه سالي فارغ به صورت شماتيك نشان ميدهد كه  7شكل شماره 

  .تحصيل خواهند شد و وارد بازار كار ميشوند

  

  

  

  

  

  زمان ورود و خروج دانشجويان پزشکی در سالھای مختلف: ٧شکل شماره 

  

  . نشان ميدھد که نيروھای جديد پزشکی از چه منابعی برای استان تامين خواھند شد )٨ شماره( ذيل شکل

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

مورد نياز استان اي-م پزشکی منابع تربيت دانشجوی: ٨شکل شماره 

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  

دانشجويان اي-می 
 دانشگاه ع پ اي-م

اي-می  دانشجويان
در حال تحصيل 

ر ساير دانشگاه د
 ھای علوم پزشکی

دانشجويان اي-می 
دانشگاه دانشگاه 

 آزاد اس-می



 ٢٥

        
دانشجويان پزشكي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم بر حسـب وضـعيت   : 9جدول شماره 

  بومي و سال ورود 

  غيربومي استان ايالم  بومي استان ايالم    سال ورود  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تعدادكل  رشته 

  ؟  9  ؟  23  32  1389  پزشكي عمومي 

  ؟  12  ؟  29  41  1390

1391  62  29  46  33  54  

1392  49  24  49  25      51  

1393  60  41  70  19  30  

1394  80  40  50  40  50  

1395  123  51  41.5  72  58.5  

   32  26   68  57  83  مهر 1396

  ؟  22  ؟  43  درخواست 65  1396بهمن 

   40  20   60  40   60  1397مهر 

   40  20   60  40   60  1397بهمن 

        417      جمع

        

در حال تحصيل در ساير دانشگاه هاي دولتي خارج از استان ايالمي دانشجويان پزشكي : 10جدول شماره 

  ايالم

  جمع  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  1389  نام رشته

  302  -  -  -  43  42  41  41  45  26  27  19  18  پزشكي

        

        

  در حال تحصيل در دانشگاه هاي آزاد اسالمي ايالمي دانشجويان پزشكي: 11جدول شماره  

  جمع  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  1389  نام رشته

  ٤٢ - - - 5 5  6  6  7  3  4  3  3  پزشكي



 ٢٦

و  302، 417(منبـع بـاال    3حصيل خواهند شد بـر اسـاس   فارغ ت 1404جمع تجمعي دانشجويان پزشكي كه تا سال 

 723نفر، تعـداد خـالص    38درصد انها ادامه تحصيل خواهند داد يعني  5خواهد بود كه با فرض اينكه  761) نفر 42

تربيـت   1404كه بايد تا سال هدف يعنـي  تعداد پزشك عمومي  7از طرفي طبق جدول شماره . نفر باقي خواهد ماند

از كسر نيروهايي كه از موجودي فعلي سيستم خـارج خواهـد شـد از ميـزان     (ك مورد نياز را جبران كند شود تا پزش

يعنـي اگـر رونـد فعلـي تربيـت دانشـجوي       . نفر تخمين زده شده است 457) 1404نيروي انساني مورد نياز در سال 

بـه پزشـك عمـومي را     1404در سـال  پزشكي با همين منوال ادامه يابد دانشجويان فارغ تحصيل نه تنها نياز استان 

  . نفر نيز مازاد تربيت خواهد شد 266تامين خواهد كرد بلكه 

        

        

  داروساز عمومي) ب

ساله داروسازي، موفق به اخذ مدرك  6 شود كه بعد از اتمام دوره دكتر داروساز به فردي اطالق مي

هـاي   كي از تخصصگردد و در صورت ادامه تحصيل در دوره تخصص در ي دكتراي داروسازي مي

فارماكوگنوزي نائل بـه كسـب مـدرك تخصـص      داروسازي صنعتي، فارماكولوژي، فارماسوتيكس،

مناسـبي بـراي كنتـرل     تواند مرجـع  داروساز مكمل حلقه درماني است زيرا مي. گردد داروسازي مي

  ....ها محسوب شود شيوع، بروز، شدت، عوارض و عود بيماري

  

  1404تا سال  برآورد تعداد داروساز موردنياز

هـاي علـوم    نفـر جمعيـت بـراي دانشـگاه     100000 داروساز بـه ازاي  31 با در نظر گرفتن شاخص

بـه   1404 نيروي داروساز و برآورد تعداد داروساز موردنياز تـا سـال   تعداد موجود 3پزشكي منطقه 

  .است ارائه شده 3 هاي علوم پزشكي منطقه آمايشي تفكيك دانشگاه
        1404140414041404هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال     داد نيروي انساني داروساز موردنياز در شهرستانداد نيروي انساني داروساز موردنياز در شهرستانداد نيروي انساني داروساز موردنياز در شهرستانداد نيروي انساني داروساز موردنياز در شهرستانبرآورد تعبرآورد تعبرآورد تعبرآورد تع    ::::12121212جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان

وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي 

        ))))94949494اسفند اسفند اسفند اسفند ((((موجود موجود موجود موجود 

برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 

برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز 

معادل معادل معادل معادل     FTEبا با با با     1404140414041404

        1111وووو2222

دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 
        سالهسالهسالهساله    10101010وره وره وره وره اختالف در داختالف در داختالف در داختالف در د

 *تعداد
نسبت

** 
 نسبت  تعداد نسبت  تعداد

حداقل 

موردنياز

*** 

حداكثر 

موردنياز 

**** 

تعداد نيروي 

جايگزين 

***** 

اختالف با 

احتساب 

  جايگزين

  60  19  83  72  33  78  40  93  17  36        ايالمايالمايالمايالم

  9  3  12  11  22  11  27  14  10  5        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان



 ٢٧

  10  3  13  11  22  12  27  14  10  5        ايوانايوانايوانايوان

  9  2  11  10  22  11  27  13  9  4        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  15  3  17  15  22  16  27  19  7  5        دهلراندهلراندهلراندهلران

  13  3  15  13  22  14  27  16  5  3        چرداولچرداولچرداولچرداول

  6  1  7  6  22  7  27  8  7  2        مهرانمهرانمهرانمهران

  3  1  3  3  18  3  22  4  6  1        بدرهبدرهبدرهبدره

  3  1  3  3  18  3  22  4  6  1        سيروانسيروانسيروانسيروان

  4  1  5  4  18  5  22  5  9  2        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        131131131131        37373737        170170170170        148148148148  26        159159159159  31        190190190190  11        64646464        جمعجمعجمعجمع

        

هاي علوم پزشكي كشور  هاي دانشگاه اطالعات تعداد داروساز موجود در هر منطقه براساس داده *

  .اند تعيين و در جداول وارد شده

  نفر جمعيت 100000 نسبت تعداد داروساز به **

درصد كاهش از عدد بـرآورد شـده، محاسـبه شـده      7 حداقل نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ***

  .است

درصـد افـزايش نسـبت بـه عـدد بـرآورد شـده،         8ر نيروي موردنياز با لحاظ نمودن حداكث ****

  .محاسبه شده است

خروجي نيروهاي متخصـص بـه دليـل بازنشسـتگي،     % 3 ها با فرض نرخ ساليانه اين ميزان *****

  .اند فوت و خروج از كشور محاسبه شده

سـاله، هـدف مطلـوب و قابـل      10 در انتهاي دوره1 برابر باFTE دستيابي به شاخص  *******

  .باشد دستيابي براي گروه داروساز مي

اعداد منفي بـه معنـي ضـرورت كـاهش ظرفيـت نبـوده و تنهـا نشـانگر آن اسـت كـه طبـق            : نكته

هـا تعـدادي نيـروي مـازاد      در برخي شهرسـتان 1404 هاي ندا هاي اعمال شده در مدلسازي محدوده

  .وجود دارد
        

        اروساز موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستاناروساز موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستاناروساز موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستاناروساز موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانروند افزايش تعداد دروند افزايش تعداد دروند افزايش تعداد دروند افزايش تعداد د: : : : 13131313جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان
 **    1111وووو2222معادل معادل معادل معادل     FTEهاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب     برآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سال *موجودموجودموجودموجود

94  95  96  97  98  99  1400  1401  1402  1403  1404  

  78  73  69  65  61  57  53  48  44  40  36        ايالمايالمايالمايالم

  11  11  10  9  9  8  8  7  6  6  5        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  12  11  10  10  9  8  8  7  6  6  5        ايوانايوانايوانايوان

  11  10  9  9  8  7  7  6  5  5  4        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره



 ٢٨

  16  15  14  13  12  11  9  8  7  6  5        دهلراندهلراندهلراندهلران

  14  13  12  10  9  8  7  6  5  4  3        چرداولچرداولچرداولچرداول

  7  6  6  5  5  4  4  3  3  2  2        مهرانمهرانمهرانمهران

  3  3  3  3  2  2  2  2  1  1  1        بدرهبدرهبدرهبدره

  3  3  3  3  2  2  2  2  1  1  1        سيروانسيروانسيروانسيروان

  5  4  4  4  4  3  3  3  3  2  2        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        159159159159        149149149149        140140140140        130130130130        121121121121        111111111111        102102102102        92929292        83838383        73737373        64646464        جمعجمعجمعجمع

  

هـاي علـوم پزشـكي     هاي دانشـگاه  اطالعات تعداد دندانپزشك موجود در هر منطقه براساس داده *

  .اند كشور تعيين و در جداول وارد شده

  نفر جمعيت 100000نسبت تعداد دندانپزشك به  **

درصد كاهش از عدد بـرآورد شـده، محاسـبه شـده      7 حداقل نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ***

  .است

درصد افـزايش نسـبت بـه عـدد بـرآورد شـده،        7  حداكثر نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ****

  .محاسبه شده است

خروجي نيروهاي متخصـص بـه دليـل بازنشسـتگي،     % 3ها با فرض نرخ ساليانه  اين ميزان *****

  .دان فوت و خروج از كشور محاسبه شده

سـاله، هـدف مطلـوب و قابـل     10 در انتهاي دوره 1 برابر باFTE دستيابي به شاخص *******

  .باشد دستيابي براي گروه دندانپزشك مي

اعداد منفي بـه معنـي ضـرورت كـاهش ظرفيـت نبـوده و تنهـا نشـانگر آن اسـت كـه طبـق            : نكته

ا تعـدادي نيـروي مـازاد    هـ  در برخي شهرستان 1404 هاي ندا هاي اعمال شده در مدلسازي محدوده

  .وجود دارد

        ::::دانشجويان داروسازي ايالمي در حال تحصيلدانشجويان داروسازي ايالمي در حال تحصيلدانشجويان داروسازي ايالمي در حال تحصيلدانشجويان داروسازي ايالمي در حال تحصيل

دانشگاه علوم پزشكي ايالم در رشته داروسازي دانشجو نميپذيرد بنابراين از يك منبع مهم تربيت دانشگاه علوم پزشكي ايالم در رشته داروسازي دانشجو نميپذيرد بنابراين از يك منبع مهم تربيت دانشگاه علوم پزشكي ايالم در رشته داروسازي دانشجو نميپذيرد بنابراين از يك منبع مهم تربيت دانشگاه علوم پزشكي ايالم در رشته داروسازي دانشجو نميپذيرد بنابراين از يك منبع مهم تربيت 

درصد داروسازان در دانشگاه ازاد اسالمي درصد داروسازان در دانشگاه ازاد اسالمي درصد داروسازان در دانشگاه ازاد اسالمي درصد داروسازان در دانشگاه ازاد اسالمي     9999طبق جدول شماره ؟ تنها طبق جدول شماره ؟ تنها طبق جدول شماره ؟ تنها طبق جدول شماره ؟ تنها . . . . داروساز محروم مي باشدداروساز محروم مي باشدداروساز محروم مي باشدداروساز محروم مي باشد

تعداد دانشجويان ايالمي مشغول به تحصيل در دانشگاه هـاي خـارج از اسـتان و    تعداد دانشجويان ايالمي مشغول به تحصيل در دانشگاه هـاي خـارج از اسـتان و    تعداد دانشجويان ايالمي مشغول به تحصيل در دانشگاه هـاي خـارج از اسـتان و    تعداد دانشجويان ايالمي مشغول به تحصيل در دانشگاه هـاي خـارج از اسـتان و    . . . . ددددتربيت ميشونتربيت ميشونتربيت ميشونتربيت ميشون

        . . . . دانشگاه ازاد اسالمي به شرح ذيل مي باشددانشگاه ازاد اسالمي به شرح ذيل مي باشددانشگاه ازاد اسالمي به شرح ذيل مي باشددانشگاه ازاد اسالمي به شرح ذيل مي باشد
دانشجويان داروسازي ايالمي در حال تحصيل در ساير دانشگاه هاي دولتـي خـارج از   : 14جدول شماره 

  استان ايالم



 ٢٩

  جمع  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  67  -  -  9  9  9  10  9  4  4  6  7  داروسازي

        

        

  دانشجويان داروسازي ايالمي در حال تحصيل در دانشگاه هاي آزاد اسالمي: 15جدول شماره  

  جمع  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  6  -  -  1  1  1  1  1  0  0  0  1  داروسازي

        
 73) نفر 6و  67(منبع باال  2فارغ تحصيل خواهند شد بر اساس  1404جمعي دانشجويان پزشكي كه تا سال جمع ت 

نفـر بـاقي    69نفـر، تعـداد خـالص     4درصد انها ادامه تحصيل خواهنـد داد يعنـي    5خواهد بود كه با فرض اينكه  نفر

تربيت شود تـا   1404يد تا سال هدف يعني عمومي كه با داروسازتعداد  12از طرفي طبق جدول شماره . خواهد ماند

از كسر نيروهايي كه از موجودي فعلي سيستم خـارج خواهـد شـد از ميـزان نيـروي      (پزشك مورد نياز را جبران كند 

يعني اگر روند فعلي تربيت دانشـجوي پزشـكي بـا    . نفر تخمين زده شده است 131) 1404انساني مورد نياز در سال 

نفر مورد نياز را جبران خواهد كـرد و   131نفر از  69تنها  داروسازي دانشجويان فارغ تحصيلهمين منوال ادامه يابد 

نفر بايد با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي ايالمي در ساير دانشگاه ها و يـا   62نفر كسري خواهيم داشت و اين  62

ش دانشجو در رشته داروسازي و جبران ايجاد زيرساخت الزم در كوتاه مدت در دانشگاه علوم پزشكي ايالم براي پذير

اين خال اقدام كرد كه با توجه به ظرفيت دانشگاه و فرايند طوالني مورد نياز براي اخذ مجوزهـاي الزم ايـن در كوتـاه    

بـراي داشـتن    الزم داردسال زمـان   6بايد توجه داشت با توجه به اينكه تربيت داروساز . مدت امكان پذير نخواهد بود

در دانشـگاه علـوم پزشـكي ايـالم اقـدام بـه پـذيرش دانشـجوي          1398بايـد در سـال    1404ي در سال اولين خروج

  . داروسازي كرد كه امكان پذير نيست

        

  دندانپزشك عمومي) ج

دندانپزشك عمومي به شخصي اطالق مي شود كه دوره دكتري دندانپزشكي عمـومي را در يكـي از   

ه پايان رسانده و موفق به اخذ مدرك دكتراي عمـومي  خارج از كشور ب دانشگاههاي معتبر داخل يا



 ٣٠

كشور بايستي به تائيد وزارت متبوع و يـا   التحصايالن خارج از مدارك فارغ. دندانپزشكي شده باشد

  .وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد

        

         1404140414041404تا سال تا سال تا سال تا سال  3333 ي منطقه آمايشيي منطقه آمايشيي منطقه آمايشيي منطقه آمايشيككككپزشپزشپزشپزش ممممبرآورد تعداد دندانپزشك موردنياز دانشگاه علوبرآورد تعداد دندانپزشك موردنياز دانشگاه علوبرآورد تعداد دندانپزشك موردنياز دانشگاه علوبرآورد تعداد دندانپزشك موردنياز دانشگاه علو

 32 نل خبرگان نسبت مطلوب بـراي دانشـگاه هـاي علـوم پزشـكي كرمانشـاه و ايـالم تعـداد        در پ

و براي دانشگاههاي علوم پزشكي كردستان و همـدان تعـداد    جمعيت نفر  100000  دندانپزشك به

  .تعيين گرديد 1404 نفر جمعيت براي سال 100000  دندانپزشك به 33

 
هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال     ندانپزشك موردنياز در شهرستانندانپزشك موردنياز در شهرستانندانپزشك موردنياز در شهرستانندانپزشك موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني دبرآورد تعداد نيروي انساني دبرآورد تعداد نيروي انساني دبرآورد تعداد نيروي انساني د    ::::16161616جدول جدول جدول جدول 

1404140414041404        

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان

وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي 

        ))))94949494اسفند اسفند اسفند اسفند ((((موجود موجود موجود موجود 

برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 

برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز 

معادل معادل معادل معادل     FTEبا با با با     1404140414041404

        1111وووو2222

دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 
        سالهسالهسالهساله    10101010اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره 

 *دادتع
نسبت

** 
 نسبت  تعداد نسبت  تعداد

حداقل 

موردنياز

*** 

حداكثر 

موردنياز 

**** 

تعداد نيروي 

جايگزين 

***** 

اختالف با 

احتساب 

  جايگزين

  34  25  85  74  34  79  41  95  32  70        ايالمايالمايالمايالم

  6  3  12  11  23  12  27  14  19  9        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  5  4  13  11  23  12  27  15  22  11        ايوانايوانايوانايوان

  6  3  12  10  23  11  27  13  18  8        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  12  4  18  15  23  16  27  20  13  9        دهلراندهلراندهلراندهلران

  14  3  15  13  23  14  27  17  5  3        چرداولچرداولچرداولچرداول

  4  2  7  6  23  7  27  8  18  5        مهرانمهرانمهرانمهران

  2  1  4  3  19  3  22  4  12  2        بدرهبدرهبدرهبدره

  0  1  3  3  19  3  22  4  25  4        سيروانسيروانسيروانسيروان

  4  1  5  4  19  5  22  6  9  2        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        86868686        47474747        173173173173        151151151151  27        162162162162  32        194194194194  22        123123123123        جمعجمعجمعجمع

  

تعداد دندانپزشك موجود در هر منطقه براساس داده هاي دانشگاه هاي علـوم پزشـكي   اطالعات  *

  .كشور تعيين و در جداول وارد شده اند

  نفر جمعيت 100000  نسبت تعداد دندانپزشك به **

درصد كاهش از عدد برآورد شـده، محاسـبه شـده     7 حداقل نيروي مورد نياز با لحاظ نمودن ***

  .است



 ٣١

درصد افـزايش نسـبت بـه عـدد بـرآورد شـده،        7 وي مورد نياز با لحاظ نمودنحداكثر نير ****

  .محاسبه شده است

خروجي نيروهاي متخصص بـه دليـل بازنشسـتگي،    % 3اين ميزان ها با فرض نرخ ساليانه  *****

  .فوت و خروج از كشور محاسبه شده اند

له، هـدف مطلـوب و قابـل    سا 10 در انتهاي دوره 1 برابر باFTE  دستيابي به شاخص * ******

  .دستيابي براي گروه دندانپزشك مي باشد

 
اعداد منفي به معني ضرورت كاهش ظرفيت نبوده و تنها نشانگر آن است كـه طبـق محـدوده    : نكته

در برخي شهرستان ها تعدادي نيـروي مـازاد وجـود    ، 1404 هاي اعمال شده در مدلسازي هاي ندا

  .دارد
        پزشك موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانپزشك موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانپزشك موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانپزشك موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستان    دنداندنداندنداندندان    روند افزايش تعدادروند افزايش تعدادروند افزايش تعدادروند افزايش تعداد    ::::17171717جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان
 **    1111وووو2222معادل معادل معادل معادل     FTEهاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب     برآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سال *موجودموجودموجودموجود

94  95  96  97  98  99  1400  1401  1402  1403  1404  

  79  78  77  76  75  75  74  73  72  71  70        ايالمايالمايالمايالم

  12  11  11  11  11  10  10  10  10  9  9        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  12  12  12  12  12  12  11  11  11  11  11        ايوانايوانايوانايوان

  11  10  10  10  10  9  9  9  9  8  8        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  16  16  15  14  13  13  12  11  10  10  9        دهلراندهلراندهلراندهلران

  14  13  12  11  10  8  7  6  5  4  3        چرداولچرداولچرداولچرداول

  7  7  6  6  6  6  6  6  5  5  5        مهرانمهرانمهرانمهران

  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  2        بدرهبدرهبدرهبدره

  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4        سيروانسيروانسيروانسيروان

  5  4  4  4  4  3  3  3  3  2  2        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        162162162162        158158158158        154154154154        150150150150        146146146146        142142142142        139139139139        135135135135        131131131131        127127127127        123123123123        جمعجمعجمعجمع

  

        در سالهاي ايندهدر سالهاي ايندهدر سالهاي ايندهدر سالهاي ايندهعرضه نيروي انساني دندان پزشك عرضه نيروي انساني دندان پزشك عرضه نيروي انساني دندان پزشك عرضه نيروي انساني دندان پزشك 

بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي دندان پزشكي و مصاحبه با رييس دانشكده دندان پزشكي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي دندان پزشكي و مصاحبه با رييس دانشكده دندان پزشكي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي دندان پزشكي و مصاحبه با رييس دانشكده دندان پزشكي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي دندان پزشكي و مصاحبه با رييس دانشكده دندان پزشكي 

        ....آمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمدآمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمدآمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمدآمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمد
        دانشجويان دندان پزشكي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيدانشجويان دندان پزشكي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيدانشجويان دندان پزشكي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيدانشجويان دندان پزشكي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگي: : : : 18181818اره اره اره اره جدول شمجدول شمجدول شمجدول شم

سال 

  تحصيل

  دندان پزشكي  تعداد



 ٣٢

  ١٩  كل     ١٣٩١
  ١٧  استان ايالم 
  ٢  غير بومي

  ١٩  كل     ١٣٩٢
  ١۵  استان ايالم 
  ۴  غير بومي

  ٢۵  كل   ١٣٩٣
  ١۵  استان ايالم 

  ١٠  يغير بوم

  ٢١  كل     ١٣٩۴
  ٩  استان ايالم 
  ١٢  غير بومي

  ٢۵  كل   ١٣٩۵
  ١٩  استان ايالم 
  ۶  غير بومي

  ٢۴  كل   ١٣٩۶
  ١۴  استان ايالم 
  ١٠  غير بومي

  ٢۵  كل   ١٣٩٧
  ١۵  استان ايالم 
  ١٠  غير بومي

  ٢۵  كل   ١٣٩٨
  ١۵  استان ايالم 
  ١٠  غير بومي

جمع دانشجويان   

  ايالمي 

١٢٣   

  
سـال مـي باشـد،     6با توجه به امار پذيرش دانشجويان دندان پزشكي در سالهاي قبل و طول مدت تحصيل انهـا كـه   

نفر پيش بينـي شـد،    25همچنين اظهار نظر رييس دانشكده دندان پزشكي، براي دو سال آينده نيز پذيرش دانشجو 

بـراورد صـورت ميگيـرد و طـول دوره      1404بـه اينكـه تـا     با توجه. با احتساب اينكه ده نفر از انها از غيربومي باشند

همـان طـور كـه در    . ميزان پذيرش دانشجو تخمـين زده شـد   1398سال مي باشد، تا سال  6اموزش دندان پزشكان 

فـارغ   1400وارد دانشگاه شده است در سال  1394شكل ذيل قابل مشاهده است دانشجوي دندانپزشكي كه در سال 

  .ه عنوان نيروي سالمت وارد نظام سالمت شده و امده بكارگيري خواهد بودتحصيل خواهد شد و ب

  

  

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  1393  1392  1391  



 ٣٣

  

  

  

ايالمي در حال تحصيل در ساير دانشگاه هاي دولتي خـارج از   دندانپزشكيدانشجويان : 19جدول شماره 

  استان ايالم

  جمع   1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  م رشتهنا

  55  -  -  8  8  7  6  11  8  2  1  4  دندانپزشكي

        

        

   ايالمي در حال تحصيل در دانشگاه هاي آزاد اسالميدندانپزشكي دانشجويان : 20جدول شماره  

  جمع  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  7  -  -  2  2  1  0  1  1  0  0  0  دندانپزشكي

            
و  55، 123(منبع بـاال   3فارغ تحصيل خواهند شد بر اساس  1404جمع تجمعي دانشجويان دندانپزشكي كه تا سال 

نفـر   176نفر، تعداد خـالص   9درصد انها ادامه تحصيل خواهند داد يعني  5خواهد بود كه با فرض اينكه  185) نفر 7

 1404پزشك عمومي كه بايد تـا سـال هـدف يعنـي     دندان تعداد  16از طرفي طبق جدول شماره . ماندباقي خواهد 

از كسر نيروهايي كه از موجودي فعلـي سيسـتم خـارج خواهـد     (پزشك مورد نياز را جبران كند دندان تربيت شود تا 

يعنـي اگـر رونـد فعلـي تربيـت       .نفر تخمين زده شده است 86) 1404شد از ميزان نيروي انساني مورد نياز در سال 

بـه   1404پزشكي با همين منوال ادامه يابد دانشجويان فارغ تحصيل نه تنهـا نيـاز اسـتان در سـال     دندان دانشجوي 

  . نفر نيز مازاد تربيت خواهد شد 90پزشك عمومي را تامين خواهد كرد بلكه دندان 

  

  پرستار) د

وظيفه حرفـه پرسـتاري   . بهداشتي درماني است هاي پرستار يكي از اعضاي كليدي در گروه مراقبت

ارائه خدمات تخصصي سالمتي است كه همگام با ساير حرف پزشـكي، در سـه حيطـه پيشـگيري،     

  .درمان و بازتواني فرد، خانواده و جامعه مسئوليت دارد



 ٣٤

جهت محاسبه تعداد پرستار كارشناس و كارشناس ارشد، عالوه بر در نظر گرفتن پرسـتاران شـاغل   

ها مانند بخـش بهداشـت، بـازتواني،     پرستاران فعال در ساير بخش ،)ها بيمارستان(بخش درماني در 

خـدمات در منـزل نيـز مـدنظر      آموزش و پرورش، كـادر اداري، پيشـگيري، خـدمات سـالمندي و    

به عبارت ديگر مالك بـرآورد تعـداد نيـروي پرسـتار كارشـناس و كارشـناس ارشـد        . اند قرارگرفته

هاي علوم پزشكي كشور، تعداد افراد داراي مدرك دانشگاهي پرستاري مشغول به  گاهموردنياز دانش

  .باشد محل خدمت فرد مد نظر نمي باشد و خدمت در سال مقصد مي

  

        1404140414041404مراحل برآورد تعداد پرستار موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد پرستار موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد پرستار موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد پرستار موردنياز در سال 

د پرسـتار  رويكرد براي برآورد تعـدا  2در اين مستند جهت اطمينان از صحت برآوردها، همزمان از 

  :كه عبارتند از. بهره گرفته شده است 1404موردنياز تا سال 

  )نفر جمعيت 100000 پرستار به 270(نسبت پرستار به جمعيت  -

  )1.1 -1.3در محدوده (نسبت پرستار به تخت فعال  -

نفـر   100000 پرسـتار بـه   270 نحوه محاسبه به اين صورت بود كه ابتدا بـا فـرض شـاخص پايـه    

شـد و درصـورتي كـه خروجـي مدلسـازي در       هـا انجـام مـي    سازي براي كليه دانشگاهجمعيت مدل

بـود، محاسـبات نهـايي    ) نسبت پرسـتار بـه تخـت فعـال    (هاي تعيين شده شاخص كنترلي  محدوده

  .گرديد گرفت، شاخص پايه تعديل مي شدند و درصورتي كه خارج از محدوده قرار مي مي

 
  1404هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال  ي پرستار موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انسان :21جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان

وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي 

        ))))94949494اسفند اسفند اسفند اسفند ((((موجود موجود موجود موجود 

برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 

برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز 

معادل معادل معادل معادل     FTEبا با با با     1404140414041404

        1111وووو2222

دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 
        سالهسالهسالهساله    10101010اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره 

 *دادتع
نسبت

** 
 نسبت  تعداد نسبت  تعداد

حداقل 

موردنياز

*** 

حداكثر 

موردنياز 

**** 

تعداد نيروي 

جايگزين 

***** 

اختالف با 

احتساب 

  جايگزين

  610  199  864  751  346  808  415  969  182  396        ايالمايالمايالمايالم

  54  23  90  78  164  84  197  101  111  53        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  61  20  87  76  152  81  183  97  80  40        ايوانايوانايوانايوان

  46  22  86  74  168  80  202  96  126  56        شهرشهرشهرشهر    ههههدردردردر

  67  32  122  106  158  114  189  137  117  79        دهلراندهلراندهلراندهلران

  67  23  97  84  148  91  177  109  80  46        چرداولچرداولچرداولچرداول

  25  17  59  51  182  55  219  66  167  47        مهرانمهرانمهرانمهران

  3  2  8  7  45  8  54  9  43  7        بدرهبدرهبدرهبدره

  7  2  8  7  45  8  54  9  19  3        سيروانسيروانسيروانسيروان



 ٣٥

  8  3  12  10  45  11  54  13  26  6        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        949949949949        342342342342        1434143414341434        1246124612461246  220        1340134013401340  264        1608160816081608  129        733733733733        جمعجمعجمعجمع
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هاي علوم پزشـكي كشـور    هاي دانشگاه اطالعات تعداد پرستار موجود در هر منطقه براساس داده *

  .اند تعيين و در جداول وارد شده

  نفر جمعيت 100000 نسبت تعداد پرستار به **

درصد كاهش از عدد بـرآورد شـده، محاسـبه شـده      7 حداقل نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ***

  .است

درصـد افـزايش نسـبت بـه عـدد بـرآورد شـده،         7 حداكثر نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ****

  .محاسبه شده است

خروجي نيروهاي متخصـص بـه دليـل بازنشسـتگي،     % 3ها با فرض نرخ ساليانه  اين ميزان***** 

  .اند فوت و خروج از كشور محاسبه شده

براي گروه پرستار حاكي از آن است كه  "معادل تمام وقت" ياFTE محاسبه شاخص  *******

برابـر  FTE  باشد؛ لذا دستيابي به شاخص مي 1 باالتر ازFTE حال حاضر در اين گروه شاخص در

  .باشد ساله، هدف مطلوب و قابل دستيابي مي 10در انتهاي دوره 1.2 با

كـاهش ظرفيـت نبـوده و تنهـا نشـانگر آن اسـت كـه طبـق         اعداد منفي بـه معنـي ضـرورت    : نكته

ها تعـدادي نيـروي مـازاد     ، در برخي شهرستان1404هاي ندا  هاي اعمال شده در مدلسازي محدوده

  .وجود دارد

 
        روند افزايش تعداد پرستار موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانروند افزايش تعداد پرستار موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانروند افزايش تعداد پرستار موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانروند افزايش تعداد پرستار موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستان    ::::22222222جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان
 **    1111وووو2222معادل معادل معادل معادل     FTEهاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب     برآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سال *وجودوجودوجودوجودمممم

94  95  96  97  98  99  1400  1401  1402  1403  1404  

  808  766  725  684  643  602  561  59  478  437  396        ايالمايالمايالمايالم

  84  81  78  75  72  69  66  62  59  56  53        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  81  77  73  69  65  61  56  52  48  44  40        ايوانايوانايوانايوان

  80  78  75  73  70  68  66  63  61  58  56        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  114  111  107  104  100  97  93  90  86  83  79        دهلراندهلراندهلراندهلران

  91  86  82  77  73  68  64  59  55  50  46        چرداولچرداولچرداولچرداول

  55  54  53  52  52  51  50  49  49  48  47        مهرانمهرانمهرانمهران

  8  8  8  8  8  7  7  7  7  7  7        بدرهبدرهبدرهبدره

  8  7  7  9  9  5  5  4  4  3  3        سيروانسيروانسيروانسيروان

  11  11  10  10  9  9  8  8  7  7  6        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي
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        1340134013401340        1279127912791279        1219121912191219        1158115811581158        1097109710971097        1036103610361036        976976976976        915915915915        888854545454        794794794794        733733733733        جمعجمعجمعجمع

        

        عرضه نيروي انساني پرستاري در سالهاي ايندهعرضه نيروي انساني پرستاري در سالهاي ايندهعرضه نيروي انساني پرستاري در سالهاي ايندهعرضه نيروي انساني پرستاري در سالهاي اينده

پرستاري، مدير پرستاري، مدير پرستاري، مدير پرستاري، مدير دانشكده دانشكده دانشكده دانشكده     كارشناسكارشناسكارشناسكارشناسمصاحبه با مصاحبه با مصاحبه با مصاحبه با     پرستاري،پرستاري،پرستاري،پرستاري،بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي 

آمار دانشجويان به شرح ذيل آمار دانشجويان به شرح ذيل آمار دانشجويان به شرح ذيل آمار دانشجويان به شرح ذيل     گروه پرستاري و همچنين معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايالمگروه پرستاري و همچنين معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايالمگروه پرستاري و همچنين معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايالمگروه پرستاري و همچنين معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايالم

        ....ست آمدست آمدست آمدست آمدبدبدبدبد
        دانشجويان پرستاري در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيدانشجويان پرستاري در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيدانشجويان پرستاري در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيدانشجويان پرستاري در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگي: : : : 23232323جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

  پرستاري  تعداد  سال تحصيل

  ۴٢  كل     ١٣٩٢مھر 
  ٣۶  استان ايالم 
  ۶  غير بومي

  ٢۶  كل   ١٣٩٢بھمن 
  ٢۴  استان ايالم 
  ٢  غير بومي

  ٣۶  كل     ١٣٩٣مھر 
  %) ٧٨(    ٢٨  ايالم  استان

  %) ٢٢(      ٨  غير بومي
 *  كل   ١٣٩٣بھمن 

 *  استان ايالم 

 *  غير بومي

  ۵۵  كل   ١٣٩۴مھر 
  %) ٨٩(   ۴٩  استان ايالم 
  %) ١١(     ۶  غير بومي

 *  كل   ١٣٩۴بھمن 

 *  استان ايالم 

 *  غير بومي

  ٣۵  كل   ١٣٩۵مھر 
  %) ٨٧(    ٣٠  استان ايالم 

  %) ١٣(      ۵  ير بوميغ
  ٢۴  كل   ١٣٩۵بھمن 

  %) ٨١(    ١٩  استان ايالم 
  %) ١٩(      ۵  غير بومي 

  ۴٢  كل   ١٣٩۶مھر 
  ٣٣  استان ايالم 
  ٩  غير بومي

  ۴۵  كل   ١٣٩۶بھمن 
  ٢٨  استان ايالم 
  ١٧  غير بومي

  ۴۵  كل   ١٣٩٧مھر 
  ٣٠  استان ايالم 
  ١۵  غير بومي
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  ۴۵  كل   ١٣٩٧بھمن 
  ٣٠  استان ايالم 
  ١۵  غير بومي

  ۴۵  كل   ١٣٩٨مھر 
  ٣٠  استان ايالم 
  ١۵  غير بومي

  ۴۵  كل    ١٣٩٨بھمن 
  ٣٠  استان ايالم 
  ١۵  غير بومي

  ۴۵  كل   ١٣٩٩مھر 
  ٣٠  استان ايالم 
  ١۵  غير بومي

  ۴۵  كل    ١٣٩٩بھمن 
  ٣٠  استان ايالم 
  ١۵  غير بومي

  ۴۵  كل   ١۴٠٠مھر 
  ٣٠  تان ايالم اس

  ١۵  غير بومي
  ۴۵  كل    ١۴٠٠بھمن 

  ٣٠  استان ايالم 
  ١۵  غير بومي

  ۴٨٧  جمع  
  

سال مي باشد، همچنـين   4در سالهاي قبل و طول مدت تحصيل انها كه  پرستاريبا توجه به امار پذيرش دانشجويان 

ون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايـالم  مصاحبه با كارشناس دانشكده پرستاري، مدير گروه پرستاري و همچنين معا

بـا  . نفر از انها از غيربومي باشـند  15نفر پيش بيني شد، با احتساب اينكه  45سال آينده نيز پذيرش دانشجو  4براي 

ميـزان   1400سال مي باشد، تـا سـال    4پرستاري براورد صورت ميگيرد و طول دوره اموزش  1404توجه به اينكه تا 

دانشجوي دندانپزشكي كه در سـال   همان طور كه در شكل ذيل قابل مشاهده است. ين زده شدپذيرش دانشجو تخم

فارغ تحصيل خواهد شد و به عنـوان نيـروي سـالمت وارد نظـام سـالمت       1404در سال  ميشودوارد دانشگاه  1400

  .شده و امده بكارگيري خواهد بود

  

  

  

   

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  1393  1392  1391  



 ٣٩

  

  

  

دانشجويان پرستاري ايالمي در حال تحصيل در ساير دانشگاه هـاي دولتـي خـارج از    : 24جدول شماره 

  استان ايالم

  جمع   1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  731  110  105  100  95  90  88  71  43  29  -  -  پرستاري

        

        
  دانشجويان پرستاري ايالمي در حال تحصيل در دانشگاه هاي آزاد اسالمي : 25جدول شماره  

  جمع  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  463 65 65 60 60  60  58  47  29  19  -  -  پرستاري

            
و  731، 487(منبـع بـاال    3د شد بر اساس فارغ تحصيل خواهن 1404كه تا سال  پرستاريجمع تجمعي دانشجويان 

نفـر، تعـداد خـالص     84درصد انها ادامه تحصيل خواهنـد داد يعنـي    5خواهد بود كه با فرض اينكه  1681) نفر 463

 1404كـه بايـد تـا سـال هـدف يعنـي        پرستاريتعداد  21از طرفي طبق جدول شماره . نفر باقي خواهد ماند 1597

از كسر نيروهايي كه از موجودي فعلي سيسـتم خـارج خواهـد شـد از     (مورد نياز را جبران كند  پرستارتربيت شود تا 

يعنـي اگـر رونـد فعلـي تربيـت      . نفـر تخمـين زده شـده اسـت     949) 1404ميزان نيروي انساني مورد نياز در سـال  

 پرسـتاري به  1404در سال  با همين منوال ادامه يابد دانشجويان فارغ تحصيل نه تنها نياز استان پرستاريدانشجوي 

  . تربيت خواهد شدبر نياز استان نفر نيز مازاد  648را تامين خواهد كرد بلكه 

  



 ٤٠

        گروه پرستاري) ه

در تدوين اين سند، عالوه بر محاسبه تعداد پرستار كارشناس و كارشناس ارشد مـورد نيـاز، تعـداد    

ري شـامل نيروهـاي پرسـتار، بهيـار،     نيروهاي گروه پرستا. محاسبه شد نيروهاي گروه پرستاري نيز

كارشـناس بيهوشـي در مقـاطع كـارداني،      كمك بهيار، كاردان و كارشناس اتـاق عمـل و كـاردان و   

  .باشند كارشناسي و كارشناسي ارشد مي

  

        1404140414041404مراحل برآورد تعداد گروه پرستاري موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد گروه پرستاري موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد گروه پرستاري موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد گروه پرستاري موردنياز در سال 

ويكرد بـراي بـرآورد تعـداد گـروه     ر 2 در اين مستند جهت اطمينان از صحت برآوردها، همزمان از

  :كه عبارتند از. بهره گرفته شده است 1404 پرستاري موردنياز تا سال

  )نفر جمعيت 100000 گروه پرستاري به 330(نسبت گروه پرستاري به جمعيت  -

  )1.4-1.6در محدوده (نسبت گروه پرستاري به تخت فعال  -

 100000 گـروه پرسـتاري بـه     330 شاخص پايه نحوه محاسبه به اين صورت بود كه ابتدا با فرض

شد و درصـورتي كـه خروجـي مدلسـازي در      ها انجام مي نفر جمعيت مدلسازي براي كليه دانشگاه

بـود، محاسـبات   ) نسبت گروه پرستاري بـه تخـت فعـال   (هاي تعيين شده شاخص كنترلي  محدوده

  .گرديد ص پايه تعديل ميمحدوده قرارمي گرفت، شاخ شدند و درصورتي كه خارج از نهايي مي

 
هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال     برآورد تعداد نيروي انساني گروه پرستاري موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني گروه پرستاري موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني گروه پرستاري موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني گروه پرستاري موردنياز در شهرستان    ::::26262626جدول جدول جدول جدول 

1404140414041404        

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان

وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي 

        ))))94949494اسفند اسفند اسفند اسفند ((((موجود موجود موجود موجود 

برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 

برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز برآورد نيروي موردنياز 

معادل معادل معادل معادل     FTEبا با با با     1404140414041404

        1111وووو2222

دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 
        سالهسالهسالهساله    10101010اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره 

 *تعداد
نسبت

** 
 نسبت  تعداد نسبت  تعداد

حداقل 

موردنياز

*** 

حداكثر 

موردنياز 

**** 

تعداد نيروي 

جايگزين 

***** 

اختالف با 

احتساب 

  جايگزين

  478  270  986  857  395  921  474  1105  327  713        ايالمايالمايالمايالم

  55  26  100  87  184  93  218  112  133  64        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  41  37  96  83  168  90  202  108  152  76        ايوانايوانايوانايوان

  35  28  96  83  188  89  226  107  187  83        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  45  40  132  115  171  124  205  148  176  119        دهلراندهلراندهلراندهلران

  51  39  107  93  162  100  194  120  136  78        چرداولچرداولچرداولچرداول

  -7  25  63  54  195  59  234  70  321  90        مهرانمهرانمهرانمهران

  6  3  10  9  55  10  66  12  37  6        بدرهبدرهبدرهبدره



 ٤١

  8  2  10  9  55  10  66  11  25  4        سيروانسيروانسيروانسيروان

  10  3  15  13  55  14  66  16  30  7        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        722722722722        453453453453        1614161416141614        1403140314031403  248        1508150815081508  297        1810181018101810  218        1240124012401240        جمعجمعجمعجمع



 ٤٢

        

هاي علوم پزشـكي   هاي دانشگاه اطالعات تعداد گروه پرستاري موجود در هر منطقه براساس داده *

  .دان كشور تعيين و در جداول وارد شده

  نفر جمعيت 100000 نسبت تعداد گروه پرستاري به **

درصد كاهش از عـدد بـرآورد شـده، محاسـبه شـده      7 حداقل نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ***

  .است

درصـد افـزايش نسـبت بـه عـدد بـرآورد شـده،         7 حداكثر نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ****

  .محاسبه شده است

خروجي نيروهاي متخصـص بـه دليـل بازنشسـتگي،     % 3نرخ ساليانه ها با فرض  اين ميزان *****

  .اند فوت و خروج از كشور محاسبه شده

براي گروه پرستار ي حاكي از آن اسـت   "معادل تمام وقت" ياFTE محاسبه شاخص *******

  باشـد؛ لـذا دسـتيابي بـه شـاخص      مـي  1  باالتر ازFTE  كه درحال حاضر در اين گروه شاخص

FTEباشد ساله، هدف مطلوب و قابل دستيابي مي 10در انتهاي دوره  1.2 برابر با.  

اعداد منفي بـه معنـي ضـرورت كـاهش ظرفيـت نبـوده و تنهـا نشـانگر آن اسـت كـه طبـق            : نكته

هـا تعـدادي نيـروي مـازاد      در برخي شهرستان 1404 هاي ندا هاي اعمال شده در مدلسازي محدوده

        ....وجود دارد

        
        داد گروه پرستاري موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانداد گروه پرستاري موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانداد گروه پرستاري موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانداد گروه پرستاري موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك شهرستانروند افزايش تعروند افزايش تعروند افزايش تعروند افزايش تع    ::::27272727جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان
 **    1111وووو2222معادل معادل معادل معادل     FTEهاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب     برآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سال *موجودموجودموجودموجود

94  95  96  97  98  99  1400  1401  1402  1403  1404  

  921  900  880  859  838  817  796  775  755  734  713        ايالمايالمايالمايالم

  93  90  87  85  82  79  76  73  70  67  64        داناندانانداناندانانآبآبآبآب

  90  88  87  86  84  83  81  80  79  77  76        ايوانايوانايوانايوان

  89  89  88  87  87  86  86  85  84  84  83        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  124  123  123  122  122  121  121  120  120  119  119        دهلراندهلراندهلراندهلران

  100  97  95  93  91  89  87  84  82  80  78        چرداولچرداولچرداولچرداول

  59  62  65  68  71  74  77  81  84  87  90        مهرانمهرانمهرانمهران

  10  9  9  9  8  8  7  7  7  6  6        بدرهبدرهبدرهبدره

  10  9  8  8  7  7  6  6  5  5  4        سيروانسيروانسيروانسيروان

  14  13  12  12  11  10  10  9  8  8  7        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي



 ٤٣

        1508150815081508        1481148114811481        1454145414541454        1428142814281428        1401140114011401        1374137413741374        1347134713471347        1320132013201320        1294129412941294        1267126712671267        1240124012401240        جمعجمعجمعجمع

 
        



 ٤٤

        ماما) و

شود كه تحصيالت مامـائي را در حـد كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد و       ماما به شخصي اطالق مي

آموزشي داخلي و خارجي به پايان رسانيده و موفـق بـه اخـذ مـدرك      رابر مقررات در مراكزدكترا ب

ماما قـادر  . آموزش پزشكي شده باشد تحصيلي از مراكز معتبر مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و

 به زنان، خـانواده و جامعـه ارائـه نمايـد و    ) از تولد تا سالمندي(است خدمات بهداشت باروري را 

تواند با ارائه اقدامات اورژانس  وي مي. ارتقاي سالمت مادر، نوزاد و در نهايت جامعه گردد موجب

  .موقع، به نجات جان مادر و نوزاد كمك نمايد در نبود پزشك و ارجاع به

  

        1404140414041404مراحل برآورد تعداد ماما موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد ماما موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد ماما موردنياز در سال مراحل برآورد تعداد ماما موردنياز در سال 

رد بـراي بـرآورد تعـداد مامـا     رويكـ  3در اين مستند جهت اطمينان از صحت برآوردها، همزمان از 

  :كه عبارتند از. بهره گرفته شده است 1404موردنياز تا سال 

  )ماما به جمعيت 45(نسبت ماما به جمعيت  -

  )ماما به ازاي هر زايمان 0.02 با شاخص( 1404نسبت ماما به تعداد زايمان در سال  -

  )ماما به ازاي هر زايمان 6 صبا شاخ( 1404نسبت ماما به تعداد پزشك متخصص زنان در سال  -

نفـر جمعيـت    100000 ماما بـه  45 نحوه محاسبه به اين صورت بود كه ابتدا با فرض شاخص پايه

هـاي   شد و درصورتي كه خروجي مدلسـازي در محـدوده   ها انجام مي مدلسازي براي كليه دانشگاه

كه خارج از محـدوده   شدند و درصورتي هاي كنترلي بودند، محاسبات نهايي مي تعيين شده شاخص

  .گرديد قرارمي گرفت، شاخص پايه تعديل مي

  



 ٤٥

        1404140414041404هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال هاي حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالم تا سال     برآورد تعداد نيروي انساني ماما موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني ماما موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني ماما موردنياز در شهرستانبرآورد تعداد نيروي انساني ماما موردنياز در شهرستان    ::::28282828جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان

وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي وضعيت نيروي 

        ))))94949494اسفند اسفند اسفند اسفند ((((موجود موجود موجود موجود 

برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 

موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي برآورد نيروي 

معادل معادل معادل معادل     FTEبا با با با     1404140414041404

        1111وووو2222

دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي دامنه برآورد نيروي 

        1404140414041404موردنياز موردنياز موردنياز موردنياز 
        سالهسالهسالهساله    10101010اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره اختالف در دوره 

 *تعداد
نسبت

** 
 نسبت  تعداد نسبت  تعداد

حداقل 

موردنياز

*** 

حداكثر 

موردنياز 

**** 

تعداد نيروي 

جايگزين 

***** 

اختالف با 

احتساب 

  جايگزين

  16  42  122  106  49  114  59  137  65  141        ايالمايالمايالمايالم

  1  6  18  15  32  16  39  20  46  22        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  -1  7  18  16  32  17  39  21  50  25        ايوانايوانايوانايوان

  3  5  16  14  32  15  39  18  41  18        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  3  9  25  22  32  23  39  28  43  29        دهلراندهلراندهلراندهلران

  8  6  21  18  32  20  39  24  31  18        چرداولچرداولچرداولچرداول

  -3  4  10  9  32  10  39  12  61  17        مهرانمهرانمهرانمهران

  0  2  4  4  23  4  27  5  37  6        بدرهبدرهبدرهبدره

  0  2  4  4  23  4  27  5  37  6        سيروانسيروانسيروانسيروان

  -1  2  6  5  23  6  27  7  39  9        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        24242424        86868686        246246246246        213213213213  38        230230230230  45        275275275275  51        291291291291        جمعجمعجمعجمع

        

هـاي علـوم پزشـكي كشـور      هاي دانشـگاه  اطالعات تعداد ماما موجود در هر منطقه براساس داده *

  .اند تعيين و در جداول وارد شده

  نفر جمعيت 100000 نسبت تعداد ماما به **

درصد كاهش از عدد بـرآورد شـده، محاسـبه شـده      7 اقل نيروي موردنياز با لحاظ نمودنحد ***

  .است

درصـد افـزايش نسـبت بـه عـدد بـرآورد شـده،         7 حداكثر نيروي موردنياز با لحاظ نمودن ****

  .محاسبه شده است

خروجي نيروهاي متخصـص بـه دليـل بازنشسـتگي،     % 3ها با فرض نرخ ساليانه  اين ميزان *****

  .اند وت و خروج از كشور محاسبه شدهف

براي ماما حاكي از آن است كه درحـال   "معادل تمام وقت" ياFTE  محاسبه شاخص *******

 1.2 برابر بـا  FTE باشد؛ لذا دستيابي به شاخص  مي 1باالتر از FTE  حاضر در اين گروه شاخص

    .باشد ساله، هدف مطلوب و قابل دستيابي مي 10 در انتهاي دوره 



 ٤٦

اعداد منفي بـه معنـي ضـرورت كـاهش ظرفيـت نبـوده و تنهـا نشـانگر آن اسـت كـه طبـق            : نكته

ها تعـدادي نيـروي مـازاد     برخي شهرستان ، در1404 هاي ندا  هاي اعمال شده در مدلسازي محدوده

  .وجود دارد

 
  

        م به تفكيك شهرستانم به تفكيك شهرستانم به تفكيك شهرستانم به تفكيك شهرستانروند افزايش تعداد ماما موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالروند افزايش تعداد ماما موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالروند افزايش تعداد ماما موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايالروند افزايش تعداد ماما موردنياز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايال    ::::29292929جدول جدول جدول جدول 

        نام شهرستاننام شهرستاننام شهرستاننام شهرستان
 **    1111وووو2222معادل معادل معادل معادل     FTEهاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب هاي آينده با احتساب     برآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سالبرآورد براي سال *موجودموجودموجودموجود

94  95  96  97  98  99  1400  1401  1402  1403  1404  

  114  117  120  122  125  128  130  133  136  138  141        ايالمايالمايالمايالم

  16  17  18  18  19  19  20  20  21  21  22        آبدانانآبدانانآبدانانآبدانان

  17  18  19  20  20  21  22  23  23  24  25        ايوانايوانايوانايوان

  15  16  16  16  16  14  14  14  14  18  18        شهرشهرشهرشهر    درهدرهدرهدره

  23  24  24  25  26  26  27  27  28  28  29        دهلراندهلراندهلراندهلران

  20  20  19  19  19  19  19  19  18  18  18        چرداولچرداولچرداولچرداول

  10  10  11  12  13  13  14  15  16  16  17        مهرانمهرانمهرانمهران

  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6        بدرهبدرهبدرهبدره

  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6        سيروانسيروانسيروانسيروان

  6  6  6  7  7  7  8  8  8  9  9        ملكشاهيملكشاهيملكشاهيملكشاهي

        230230230230        236236236236        242242242242        248248248248        254254254254        260260260260        266266266266        273273273273        279279279279        285285285285        291291291291        جمعجمعجمعجمع

        

        در سالهاي ايندهدر سالهاي ايندهدر سالهاي ايندهدر سالهاي اينده    ماماييماماييماماييماماييعرضه نيروي انساني عرضه نيروي انساني عرضه نيروي انساني عرضه نيروي انساني 

مدير گروه مدير گروه مدير گروه مدير گروه     مامايي ومامايي ومامايي ومامايي و، مصاحبه با كارشناس دانشكده ، مصاحبه با كارشناس دانشكده ، مصاحبه با كارشناس دانشكده ، مصاحبه با كارشناس دانشكده ماماييماماييماماييماماييبر اساس امار موجود دانشجويان فعلي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي 

        ....آمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمدآمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمدآمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمدآمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمدمامايي مامايي مامايي مامايي 
        

        ان مامايي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيان مامايي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيان مامايي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيان مامايي در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل زندگيدانشجويدانشجويدانشجويدانشجوي: : : : 30303030جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        

سال 

  تحصيل

  مامايي ناپيوسته  مامايي  تعداد

مھر 

١٣٩٢    
    ٣٢  كل 

    ٢۶  استان ايالم 
    ۶  غير بومي

بھمن 

١٣٩٢  
 * *  كل 

 * *  استان ايالم 

 * *  غير بومي



 ٤٧

مھر 

١٣٩٣    
 *  ٢١  كل 

 *  %) ٧۶(      ١۶   استان ايالم

 *  %) ٢۴(        ۵  غير بومي

بھمن 

١٣٩٣  
 * *  كل 

 * *  استان ايالم 

 * *  غير بومي

مھر 

١٣٩۴  
 *  ١٧  كل 

 *  %) ٨٢(      ١۴  استان ايالم 

 *  %) ١٨(        ٣  غير بومي

بھمن 

١٣٩۴  
  )ھمه شاغل( ١٠ *  كل 

  - *  استان ايالم 
  - *  غير بومي

مھر 

١٣٩۵  
 *  ١٧  كل 

 *  %) ٧٠(     ١٢  استان ايالم 

 *  %) ٣٠(       ۵  غير بومي

بھمن 

١٣٩۵  
  )ھمه شاغل( ٩ *  كل 

  - *  استان ايالم 
  - *  غير بومي 

مھر 

١٣٩۶  
 * ٢٠  كل 

 * ١٦  استان ايالم 
 * ٤  غير بومي

بھمن 

١٣٩۶  
  ١٧ *  كل 

  ٧ *  استان ايالم 
  ١٠ *   غير بومي

مھر 

١٣٩٧  
    ٢۵  كل 

    ١٧  استان ايالم 
    ٨  غير بومي

مھر 

١٣٩٨  
    ٢۵  كل 

    ١٧  استان ايالم 
    ٨  غير بومي

مھر 

١٣٩٩  
    ٢۵  كل 

    ١٧  استان ايالم 
    ٨  غير بومي

مھر 

١۴٠٠  
    ٢۵  كل  

    ١٧  استان ايالم 
    ٨  غير بومي

    ١۵٢  ايالميماماهاي جمع   

        
  

سال مـي باشـد، همچنـين     4در سالهاي قبل و طول مدت تحصيل انها كه  اييمامبا توجه به امار پذيرش دانشجويان 

نفر پيش بينـي   25سال آينده نيز پذيرش دانشجو  4براي مامايي مدير گروه  مامايي ومصاحبه با كارشناس دانشكده 

ميگيـرد و طـول دوره   براورد صورت  1404با توجه به اينكه تا . نفر از انها از غيربومي باشند 15شد، با احتساب اينكه 



 ٤٨

همـان طـور كـه در شـكل     . ميزان پذيرش دانشجو تخمين زده شد 1400سال مي باشد، تا سال  4اموزش پرستاري 

فـارغ تحصـيل    1404وارد دانشگاه ميشود در سال  1400ذيل قابل مشاهده است دانشجوي دندانپزشكي كه در سال 

  .ده و امده بكارگيري خواهد بودخواهد شد و به عنوان نيروي سالمت وارد نظام سالمت ش

  

  

  

   

  

  

  

ايالمي در حال تحصيل در ساير دانشگاه هاي دولتي خارج از استان  ماماييدانشجويان : 31جدول شماره 

  ايالم

  جمع   1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  45  5  5  5  5  5  3  5  5  7  -  -  مامايي

        

        

  ايالمي در حال تحصيل در دانشگاه هاي آزاد اسالمي  ماماييدانشجويان : 32جدول شماره  

  جمع  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  45 5 5 5 5  5  3  5  5  7  -  -  مامايي

        

            
 45و  45، 152(منبـع بـاال    3فارغ تحصيل خواهند شد بر اساس  1404كه تا سال  ماماييتجمعي دانشجويان جمع 

نفـر   230نفر، تعداد خـالص   12درصد انها ادامه تحصيل خواهند داد يعني  5خواهد بود كه با فرض اينكه  242) نفر

تربيـت شـود تـا     1404يد تا سال هـدف يعنـي   كه با ماماييتعداد  28از طرفي طبق جدول شماره . باقي خواهد ماند

از كسر نيروهايي كه از موجودي فعلي سيستم خـارج خواهـد شـد از ميـزان نيـروي      (مورد نياز را جبران كند  ماماي

بـا   مامـايي يعني اگر روند فعلـي تربيـت دانشـجوي    . نفر تخمين زده شده است 24) 1404انساني مورد نياز در سال 

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  1393  1392  1391  



 ٤٩

را تـامين خواهـد كـرد     مامـايي به  1404دانشجويان فارغ تحصيل نه تنها نياز استان در سال  همين منوال ادامه يابد

  .  نفر نيز مازاد بر نياز استان تربيت خواهد شد 206بلكه 

  

  :بهداشت عمومي و بهداشت محيط

وردي در خصوص دو رشته بهداشت عمومي و بهداشت محيط با توجه به اينكه در مدل كرمان بر اساس جمعيت برآ

دانشگاه علوم  وجود ندارد، با توجه با مصاحبه هايي كه با كارشناسان و مديران فعال در حوزه نيروي انساني سالمت

انجام گرفت تصميم بر اين شد كه از تشكيالت سازماني فعلي براي تخمين نياز به نيروي انساني براي  پزشكي ايالم

رديف سازماني  126 ت مديريت و توسعه منابع در حال حاضربر اساس آمار معاون. اين دو رشته استفاده شود

رديف رشته مبارزه با بيماريها در چارت تشكيالتي مراكز  151رديف بهداشت خانواده و  199 بهداشت محيط،

از . بهداشتي درماني استان ايالم وجود دارد كه فارغ تحصيالن رشته بهداشت عمومي شرايط احراز اين پستها را دارند

تخمين زده شده است كه تا سال ي بر اساس نيازسنجي كه توسط معاونت بهداشت استان انجام گرفته است طرف

بر اساس مصاحبه با . شهري در استان ايالم تاسيس شودمركز بهداشت  15پايگاه بهداشت شهري و  7، 1404

نفر  1 و س بهداشت محيطنفر كارشنا 1به طور متوسط براي هر مركز  ،ن ستاد گسترش شبكه بهداشتكارشناسا

در  .مورد نياز مي باشد )كارشناس مبارزه با بيماري ها عمومي، ماما يابهداشت قابل تصدي توسط (مراقب سالمت 

با اين احتساب نيروي  .پايگاه هاي شهري بهداشت محيط مورد نياز نمي باشد و تنها مراقب سالمت فعاليت ميكند

  . مي باشد 33به شرح جدول شماره  1404مورد نياز در سال مقصد  انساني بهداشت محيط و بهداشت عمومي

  1404نيروي انساني بهداشت محيط و بهداشت عمومي مورد نياز در سال مقصد  :33جدول شماره 

پستهاي     رشته

  مصوب موجود

پستهاي مورد نياز 

  جهت ايجاد

مورد نياز در 

  1404سال 

نيروي انساني 

شاغل در حال 

  حاضر

ميزان خروج 

به  1404ا ت

علت 

  بازنشستگي

مورد  دانشجويتعداد 

 جهت آموزش نياز

براي تامين نيرو مورد 

تكميل ( 1404نياز 

پستهاي خالي و 

توسعه اي و جايگزين 

  )خروجيها

بهداشت   *بهداشت عمومي

  خانواده

199  22  221  115      



 ٥٠

مبارزه با 

  بيماري ها

151  -  151  82      

  182  7  197  372  22  350  جمع  

  92  31  87  148  22  126    محيط بهداشت

درحال حاضر از فارغ تحصي-ن رشته بھداشت عمومی برای دو رديف سازمانی بھداشت خانواده و مبارزه با *

   .بيماری ھا استفاده می شود

بر اساس امار موجود دانشجويان فعلي بهداشت محيط و بهداشت عمومي، مصاحبه با مديران گروه بهداشت محيط و 

  .ومي آمار دانشجويان به شرح ذيل بدست آمدبهداشت عم

دانشجويان بهداشت عمومي و بهداشت محيط در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل دانشجويان بهداشت عمومي و بهداشت محيط در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل دانشجويان بهداشت عمومي و بهداشت محيط در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل دانشجويان بهداشت عمومي و بهداشت محيط در حال تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ايالم به تفكيك سال و محل : : : : 34343434جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

  زندگيزندگيزندگيزندگي

سال 

  تحصيل

  بهداشت محيط  بهداشت عمومي  تعداد

  ١٩  ٣٠  كل     ١٣٩٢
  ١٢  %) 46(    14  استان ايالم 

  ٧  %) 54(    16  ميغير بو

  ١۶  ٢٠  كل   ١٣٩٣
  ٨  ١۶  استان ايالم 
  ٨  ۴  غير بومي

  ١٨  ١٩  كل     ١٣٩۴
  ١٢  ١۴  استان ايالم 
  ۶  ۵  غير بومي

  ١٨  ١٨  كل   ١٣٩۵
  ١١  ١١  استان ايالم 
  ٧  ٧  غير بومي

  ٢٢  ٢١  كل   ١٣٩۶
  ١۶  ١٧  استان ايالم 
  ۶  ۴  غير بومي

  ٢٠  ٢٠  كل   ١٣٩٧
  ١۵  ١۵   استان ايالم
  ۵  ۵  غير بومي

  ٢٠  ٢٠  كل   ١٣٩٨
  ١۵  ١۵  استان ايالم 
  ۵  ۵  غير بومي 

  ٢٠  ٢٠  كل   ١٣٩٩
  ١۵  ١۵  استان ايالم 
  ۵  ۵  غير بومي

  ٢٠  ٢٠  كل   ١۴٠٠



 ٥١

  ١۵  ١۵  استان ايالم 
  ۵  ۵  غير بومي

جمع دانشجويان   

  ايالمي

١١٩  ١٣٢  

   

نفر در نظر  20سال بعد نيز تعداد دانشجويان  4شت عمومي براي با توجه به روند و سهم تعداد دانشجويان بهدا

همين روند نيز براي . درصد اين دانشجويان را دانشجويان غيربومي تشكيل دهند 25گرفته شد با احتساب اينكه 

سال طول ميكشد براورد  4با توجه به اينكه تربيت اين دانشجويان . دانشجويان بهداشت محيط نيز پيش بيني شد

وارد بازار كار  1404در سال  1400دانشجويان پذيرش شده در سال . انجام شد 1400پذيرش دانشجويان تا سال 

  . خواهند شد

  
  

ايالمـي در حـال تحصـيل در سـاير      بهداشت عمومي و و بهداشت محيطدانشجويان : 35جدول شماره 

  دانشگاه هاي دولتي خارج از استان ايالم

  جمع   1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  60 7 7 7 7  7  7  3  5  10  -  -  بهداشت عمومي

  82 9 9 9 9  9  11  6  10  12  -  -  بهداشت محيط

        

        
ايالمي در حال تحصيل در دانشـگاه  بهداشت عمومي و و بهداشت محيط دانشجويان : 36جدول شماره  

   هاي آزاد اسالمي 

  جمع  1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391  1390  نام رشته

  19 2 2 2 2 2  2  1  1  2  2  1  بهداشت عمومي

  23 2 2 2 2 2  3  2  2  3  2  1  بهداشت محيط

        
، 132(منبـع بـاال    3فارغ تحصيل خواهند شد بر اساس  1404جمع تجمعي دانشجويان بهداشت عمومي كه تا سال 

نفر، تعـداد خـالص    11درصد انها ادامه تحصيل خواهند داد يعني  5ينكه خواهد بود كه با فرض ا 211) نفر 19و  60

 1404تعداد بهداشت عمومي كه بايد تا سال هدف يعني  33از طرفي طبق جدول شماره . نفر باقي خواهد ماند 200

تم خـارج  از كسر نيروهايي كه از موجودي فعلي سيس(تربيت شود تا نيروي بهداشت عمومي مورد نياز را جبران كند 



 ٥٢

يعني اگـر رونـد فعلـي    . نفر تخمين زده شده است 182) 1404ن نيروي انساني مورد نياز در سال خواهد شد از ميزا

 تمام نيروهاي بهداشـت عمـومي  تربيت دانشجوي بهداشت عمومي با همين منوال ادامه يابد دانشجويان فارغ تحصيل 

  . ش پذيرش دانشجو نخواهد بودو نيازي به افزاي نفر مورد نياز را تامين خواهد كرد

، 119(منبـع بـاال    3فارغ تحصيل خواهند شد بر اسـاس   1404جمع تجمعي دانشجويان بهداشت محيط كه تا سال 

نفر، تعـداد خـالص    11درصد انها ادامه تحصيل خواهند داد يعني  5خواهد بود كه با فرض اينكه  224) نفر 23و  82

 1404كه بايد تا سال هدف يعنـي   محيطتعداد بهداشت  33طبق جدول شماره  از طرفي. نفر باقي خواهد ماند 213

از كسر نيروهايي كه از موجودي فعلي سيسـتم خـارج   (مورد نياز را جبران كند  محيطتربيت شود تا نيروي بهداشت 

ونـد فعلـي   يعنـي اگـر ر  . نفر تخمين زده شده اسـت  92) 1404خواهد شد از ميزان نيروي انساني مورد نياز در سال 

نـه تنهـا نيـاز رشـته بهداشـت      با همين منوال ادامه يابد دانشجويان فـارغ تحصـيل    محيطتربيت دانشجوي بهداشت 

البته الزم به ذكر . نيز مازاد بر نياز استان نيز تربيت خواهد شد 121را فراهم خواهد كرد، بلكه  1404محيط در سال 

انهاي خـارج بخـش سـالمت ماننـد شـهرداريها، سـازمان آب و       بخشي از نيروهاي بهداشت محـيط در سـازم   كه است

    . فاضالب و محيط زيست و حتي صنعت مشغول بكار ميشوند كه اطالعاتي از آمار آنها در دسترس نيست

  1404140414041404تا سال تا سال تا سال تا سال     استان ايالماستان ايالماستان ايالماستان ايالمموردنياز در موردنياز در موردنياز در موردنياز در     بهداشت عمومي و بهداشت محيطبهداشت عمومي و بهداشت محيطبهداشت عمومي و بهداشت محيطبهداشت عمومي و بهداشت محيطبرآورد تعداد نيروي انساني برآورد تعداد نيروي انساني برآورد تعداد نيروي انساني برآورد تعداد نيروي انساني : 37جدول شماره 

مورد نياز   موجود    رشته

  جهت تاسيس

مورد نياز در 

  1404سال 

نيروي 

انساني 

شاغل در 

  حال حاضر

نيروي 

بازنشسته 

تا سال 

1404  

خالص 

نيروي 

انساني 

مورد 

  نياز 

نيروي 

انساني 

آماده 

  عرضه

مازاد يا 

كسري 

نيروي 

  انساني

بهداشت 

  *عمومي

بهداشت 

  خانواده

199  22    115  -        

مبارزه با 

  بيماري ها

151  22    82  -        

  -  4  200  204  7  197  394  44  350  جمع  

بهداشت 

  محيط

  126  22  148  87  31  92  2013    

  



 ٥٣
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عمده فعاليتهاي صورت گرفته براي استفاده از مدل هال براي برآورد نيروي : 1پيوست 

  انساني سالمت در استان ايالم 

  بندي مشاغل گروه

هـاي مختلـف    رشته تحصيلي در مقاطع و گـرايش  400عنوان شغلي بهداشتي درماني و  80حدود در بخش سالمت 

از آنجـا كـه   . باشـد  پذير نمي بديهي است برنامه ريزي و برآورد نياز با اين تعداد و تركيب به سادگي امكان. وجود دارد

هايي از جملـه   لعه، با توجه به شاخصباشد، در اين مطا گروه شغلي مي 20، مدل پايه منتخب، محدود به »هال«مدل 

هـاي تحصـيلي و    هـا، ارتبـاط رشـته    بر بودن مشاغل، همساني نقش و كاركرد مشاغل، تعداد شـاغلين در رشـته   هزينه

بنـدي مشـاغل در سـاير مطالعـات مربـوط بـه        ها و نيز نحوه تقسيم شغلي، نقش وزارت بهداشت در توليد و تربيت آن

  .بندي گرديد گروه دسته 14هاي شغلي در  برآورد نيروي انساني، رشته

  گروه پزشكي عمومي) 1

  گروه پزشكي تخصصي) 2

  گروه دندانپزشكي ) 3

  گروه داروسازي) 4

  گروه ساير متخصصين مرتبط با سالمت) 5

  گروه پرستار) 6

  گروه بهيار) 7

  گروه بهورز) 8

  گروه مامايي) 9

  گروه كمك پزشكي باليني) 10

  خيصيگروه كمك پزشكي تش) 11

  گروه كارشناسي بهداشت) 12

  هاي پيراپزشكي گروه ساير رشته) 13

  گروه ساير) 14
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با توجه به مصاحبه با معاون آموزشي دانشگاه جناب آقاي دكتر صادقي فرد و ساير اعضاي كارگروه، رشته هاي اصلي 

  . علوم پزشكي ذيل به عنوان نمونه براي هدف كارگروه آمايش سرزمين انتخاب شدند

 زشک عمومیپ

 پزشک متخصص

 دندانپزشک

 داروساز

 پرستار

 ماما

 )بھيار، کمک بھيار(بھيار 

 بھورز

 کارشناس بھداشت عمومی

 کارشناس بھداشت محيط
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  ؟139سال پايه ) سرشماري(وضعيت نيروي انساني 

سهم بخش   سهم بخش دولتي  ?139نيروي انساني موجود سال   گروه هاي شغلي

خصوصي 

  )تعداد(

سبت نيرو ن

  تعداد  درصد  كل  دانشجويان  شاغلين  به جمعيت

                پزشك عمومي

                پزشك متخصص

                دندانپزشك

                داروساز

                پرستار

                ماما

                كمك پزشكي باليني

                )بهيار، كمك بهيار(بهيار 

                بهورز

                كمك پزشكي تشخيصي

                

متخصصين سالمت غير 

  باليني

              

                كارشناس بهداشت

                كارشناس بهداشت عمومي

                كارشناس بهداشت محيط

                ساير رشته هاي پيراپزشكي

                ساير

                جمع كل 

  

  بندي واحدهاي ارائه خدمات سالمت گروه

با توجه به اينكه رويكـرد  . باشد ره سرزميني ارائه خدمات سالمت مييكي از اجزاء اصلي نظام سالمت، سيستم و گست

مراكـز ارائـه خـدمات سـالمت كشـور      / يافته مطابق مدل پايه، مبتني بر تعداد و تركيـب تسـهيالت   اصلي مدل تعديل

سـازي   باشد، شناسايي و مشخص كردن كليه تسهيالت ارائه خدمات سالمت در اين مدل نقش بسـزايي در شـفاف   مي

مدل مذكور، كليه تسهيالت ارائه خدمات سالمت را به دو دسته كلي بستري . دمات سالمت موردنياز در آينده داردخ

باشد كه  ها مي مراكز بستري شامل انواع بيمارستان. و غيربستري و نيز ساير واحدهاي ارائه خدمت تقسيم نموده است

. هـا وجـود دارد   بنـدي انـواع بيمارسـتان    مختلفي براي گـروه  هاي ديدگاه. دهند خدمات بهداشتي و درماني را ارئه مي

  : باشد بندي مي نوع تقسيم 5هاي شامل  بندي بيمارستان ها براي گروه ترين روش ليكن، متداول
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بيمارسـتان كوچـك، متوسـط، بـزرگ، خيلـي بـزرگ و مجتمـع        (بندي بـر مبنـاي تعـداد تخـت بسـتري       تقسيم) 1

  )بيمارستاني

  )اي، قطبي و كشوري اي، منطقه ناحيه(هاي درماني و سيستم ارجاع  بناي شبكهبندي بر م تقسيم) 2

  ...)دولتي، خصوصي، خيريه، نظامي، تأمين اجتماعي و (بندي بر مبناي نظام حمايتي  تقسيم) 3

  و...) عمومي، تخصصي، فوق تخصص، آموزشي، درماني و (بندي بر مبناي نوع فعاليت بيمارستان  تقسيم) 4

  ). گسترده، مرتفع، زيرسطحي تركيبي و پرتابل(بندي بر مبناي نوع ساخت و شكل بيمارستان  تقسيم) 5

بـه طـوري كـه،    . هـاي بـاال اسـتفاده گرديـده اسـت      ، از تركيبـي از روش »هـال «اين در حالي است كه مطابق مـدل  

هـاي درمـاني و    يـت و شـبكه  ، نـوع فعال »نظام حمـايتي «ها با استفاده از تركيبي از سه شيوه  بندي بيمارستان تقسيم

شـامل  (هـا براسـاس نظـام حمـايتي بـه عمـومي و خصوصـي         در اين راستا، بيمارسـتان . سيستم صورت گرفته است

  . تفكيك گرديد) خصوصي و خيريه

شود و  هاي بستري در آن ارائه نمي بندي مراكز غيربستري كه طبق تعريف مدل، شامل مراكزي است كه مراقبت گروه

هاي بهداشـتي و درمـاني    باشد، به تفكيك عمومي و خصوصي و براساس سطوح مراقبت مربوط به آن مي فاقد امكانات

  .انجام شد

مطـب پزشـك عمـومي، متخصـص،     (هـا   بنـدي مراكـز غيربسـتري خصوصـي در دو دسـته مطـب       در اين راستا، گروه

مـومي و تخصصـي، تشخيصـي،    درمانگـاه ع (هـا   و كلينيـك ) دندانپزشك، داروساز، مامان، توانبخشي و مطـب تغذيـه  

» سطوح ارائـه خـدمت  «دسته با تاكيد بر  7بندي مراكز دولتي در  و گروه...) توانبخشي، خدمات پرستاري در منزل و 

  :به ترتيب زير مورد توافق واقع شد

يمه و هاي بهداشت روستايي ضم هاي بهداشت و پايگاه شامل خانه: هاي بهداشت روستايي ها بهداشت و پايگاه خانه) 1

  .غيرضميمه

  .هاي بهداشت شهري ضميمه و غيرضميمه شامل پايگاه: پايگاه بهداشت شهري) 2

روزي و  شــامل مراكــز بهداشــتي درمــاني روســتايي اعــم از شــبانه: ســالمت روســتايي/ مراكــز بهداشــتي درمــاني) 3

  .روزي، با تسهيالت و بدون تسهيالت زايمان غيرشبانه

روزي و  شامل مراكز بهداشتي درماني شـهري اعـم از شـبانه   : مراكز سالمت جامعه/ مراكز بهداشتي درماني شهري) 4

  .3و  2، 1روزي، با تسهيالت و بدون تسهيالت زايمان و نيز مراكز قرنطينه درجه  غيرشبانه
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عبارت است از هر نوع واحد ارائه كننـده خـدمات تخصصـي و تشخيصـي پوشـش معاونـت       : مراكز ارجاع سطح دو) 5

پذيرد اعم از مراكز رفـرنس مشـاوره و مراقبـت     ه ارجاعات مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري را ميبهداشت ك

  ... .، مراكز سل، جذام و 2و  1هاي رفتاري درجه  بيماري

  .اي، ريلي، هوايي و دريايي هاي پزشكي شهري، جاده شامل مراكز فوريت: هاي اورژانس پايگاه) 6

هـاي دولتـي    هاي مستقل ساير سـازمان  شامل مراكز بهداشتي و درماني و كلينيك: درماني ساير مراكز بهداشتي و) 7

از جمله اين مراكز . دهند ارائه دهنده خدمات سالمت كه خدمات را به جمعيت تحت پوشش سازمان مربوطه ارائه مي

بهداشـتي تـأمين اجتمـاعي،     هـا و مراكـز   توان به مراكز سالمت خانواده و مراكز پزشكياري وزارت نفت و كلينيـك  مي

  .اشاره نمود... نيروهاي مسلح و 

طبق تعريف مدل، واحدهاي ستادي و مراكز تحقيقاتي نيز به نـام سـاير واحـدهاي ارائـه خـدمت بـه عنـوان يكـي از         

بدين منظور اين واحدها به دو گروه تقسيم گرديد كـه شـامل سـتاد    . گردند تسهيالت ارائه خدمات سالمت لحاظ مي

و سـتاد شـبكه بهداشـت و    ) شامل سـتاد و مراكـز تحقيقـاتي   (هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  اهدانشگ

  .باشند درمان مي

  توزيع بيمارستانها در بخش خصوصي و دولتي بر اساس سازمانهاي متبوع

  تعداد  سازمانهاي مطبوع  

دانشگاه  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   

  درماني

9  

  -  جتماعيسازمان تامين ا  

  -  نيروهاي مسلح  

  9  كل بخش دولتي

  2  بخش خصوصي  

  -  بخش خيريه  

  2  كل بخش خصوصي

  

  



 ٦٢

تفاهم نامه الگوي توسعه درمان دانشگاه (مراكز بستري  1404وضعيت موجود و سال 

  )1404علوم پزشكي ايالم تا سال 

سعه درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي و و مشخص شدن كليات تو 1404) ندا(با توجه به تصويب نقشه درمان كشور 

به جهت تطبيق استانداردهاي وضع شده در نقشه كالن كشوري با واقعيت هاي موجود دانشگاه، متن ذيل بعد از 

كارشناسي هاي الزم تنظيم و توسط جناب آقاي دكتر محمد آقاجاني معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و 

ل پيشه رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايالم امضاع گرديد تا ضمانت الزم براي اجرايي آموزش پزشكي و جناب آقاي د

  .شدن مفاد آن فراهم گردد

بر اين اساس، از تاريخ امضا اين تفاهم نامه، تنها مرجع مورد تاييد براي توسعه درمان در محدوده جغرافيايي دانشگاه 

ان تاييد هر گونه ويرايش جديد آن توسط وزارت بهداشت، در بخش بستري و تجهيزات سرمايه اي مي باشد و تا زم

  .درمان و آموزش پزشكي، در سالهاي آينده الزم االجرا و مورد استناد خواهد بود

  پيش فرض هاي نقشه درمان كشور) الف

 اهم استاندارهاي ابالغي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه به عنوان مبناي تنظيم اين نقشه راه

  :توسط دانشگاه مدنظر قرار داشته به شرح ذيل مي باشد

نفر و حداقل تخت  50000حداقل جمعيت يك شهرستان براي تأسيس بيمارستان جديد با تعرفه دولتي  -1

 . تخت خواهد بود 60اين بيمارستان هاي جديد 

با استانداردهاي تخت  60هزار نفر جمعيت، داراي بيمارستاني با ظرفيت حداقل  50تمامي شهرهاي باالي  -2

 .كشوري باشند كه با تعرفه دولتي ارائه خدمت دهند

نفر جمعيت خواهند داشت و در حال حاضر  50000كمتر از  1404در مورد شهرستانهايي كه در سال  -3

نيز حفظ مي شود و رشدي براي تخت  1404براي  95داراي بيمارستان باشند، همان تعداد تخت سال 

ها پيش بيني نمي شود و در صورتي كه اين شهرستان ها در حال حاضر داراي هاي بستري اين شهرستان 

بيمارستان در حال ساخت با پيشرفت فيريكي هستند، تعداد تخت هاي بيمارستان در حال ساخت براي 

 .حفظ خواهد شد 1404اين شهرستان ها تا سال 

تاسيس ) District Hospital(هزار نفر فاقد بيمارستان، يك بيمارستان محلي  50در شهرهاي زير  -4

خواهد شد كه خدمات پزشكي، پيشگيري، اورژانس و درمانهاي سرپايي و ارجاع به سطح باالتر خدمات را 

مشخصات فني و استانداردهاي اين بيمارستان هاي محلي و شيوه . به صورت متمركز ارائه خواهند داد

 .شد مديريت آن ها طي آيين نامه اي توسط وزارت ابالغ خواهد

تخت بستري با تعرفه دولتي و در ساير  5/1نفر جمعيت  1000در شهرستان هاي مركز استان به ازاي  -5

مقرر است . تخت بستري با تعرفه دولتي ضرورت دارد 1نفر جمعيت،  1000شهرهاي كشور به ازاي هر 

ا منابع بخش فاصله تعداد تخت با تعرفه دولتي با تعداد كل تخت برآورد شده براي هر شهرستان، ب

 .خصوصي، عمومي و يا خيريه ايجاد گردد

دستگاه پزشكي سرمايه اي ذكر شده در اين تفاهم نامه، ساير تجهيزات پزشكي شامل سطح  8به جز  - 6

 .بندي خدمات نخواهد بود
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گانه مذكور به بيمارستان هاي داراي تخت ذكر شده مي باشد به گونه اي  8اولويت اختصاص دستگاه هاي  -

 .اين دستگاه ها در داخل بيمارستان ها استفاده شوند% 80بايد  1404ال كه تا س

در مورد تجهيزات پزشكي سرمايه اي نوين كه در حال حاضر در كشور استفاده نمي شوند؛ در صورت نياز  -

 .وزارت اقدام خواهد شد 20با استعالم از معاونت درمان وزارت و تاييديه كميسيون ماده 

اني شامل بيمارستان محلي، مركز جامع فوريت هاي پزشكي، مراكز جراحي سطح بندي خدمات درم -7

و مراكز درمان سوء مصرف ) مبتني بر سطح بندي تجهيزات سرمايه اي(محدود، مركز جامع تصويربرداري 

مواد با داروهاي آگونيست، مي شود و متقاضيان ساير موسسات پزشكي مي توانند با ارائه درخواست خود 

ماده بيست دانشگاه علوم پزشكي و بعد از تاييد صالحيت و شرايط و استانداردهاي الزم،  به كميسيون

 .مجوز تاسيس را دريافت نمايند

  تخت هاي بيمارستاني و تجهيزات سرمايه اي پزشكي) ب

مشخصات تخت هاي بيمارستاني و دستگاههاي سرمايه اي پزشكي منطبق بر استانداردهاي وضع شده در نقشه 

  :براي منطقه دانشگاه علوم پزشكي ايالم به شرح ذيل استكشوري 

و پيش بيني  1395اطالعات كلي تخت هاي بيمارستاني منطقه دانشگاه علوم پزشكي ايالم در سال ) 1جدول 

  1404براي سال 

  1404سال   1395ابتداي سال   جمعيت دانشگاه

580180  609128  

نسبت به   تعداد  تخت بيمارستاني

هزار نفر 

  عيتجم

نسبت به   تعداد  درصد

هزار نفر 

  جمعيت

  درصد

  87  5/2  1246  93  30/1  755  با تعرفه دولتي

با تعرفه خصوصي، 

خيريه و عمومي 

  غير دولتي

56  09/0  7  194  31/0  13  

كل تخت 

  بيمارستاني

811  39/1  100  1440  36/2  100  

 
 
  

  

  

طح بندي منطقه دانشگاه در سال اطالعات مربوط به دستگاههاي پزشكي سرمايه اي مشمول س) 2جدول 

  1404و پيش بيني براي سال  1395

  1404سال   1395ابتداي سال   دستگاه

نسبت به   تعداد

ميليون نفر 

نسبت به   تعداد

ميليون نفر 
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  جمعيت  جمعيت

  57/6  4  27/5  3  آم آر آي

  49/11  7  79/8  5  سي تي اسكن

  28/3  2  76/1  1  آنژيوگرافي قلبي

  64/1  1  00/0  0  آنژيوگرافي محيطي

  64/1  1  76/1  1  گاما كمرا

  00/0  0  00/0  0  پت اسكن

  00/0  0  00/0  0  سي تي آنژيو

  28/3  2  76/1  1  شتاب دهنده

  

  توزيع تخت هاي بيمارستان) ج

  95تعداد و توزيع تخت هاي بستري موجود و در حال ساخت به تفكيك شهرستان در ابتداي سال  -1

نهادي در نقشه درمان كشور و سقف در نظر گرفته شده براي شهرستان هاي دانشگاه براساس ساختار استاندارد پيش

  :علوم پزشكي ايالم برآورد مي شود توزيع تخت ها به شرح ذيل است

تعداد و توزيع تخت هاي بستري موجود و در حال ساخت بر اساس اندازه و نوع بيمارستان به تفكيك ) 3جدول 

  1404طبق بر نقشه راه درمان ايران دانشگاه علوم پزشكي ايالم من

  وضعيت فعلي  تعداد تخت  نوع بيمارستان  اندازه بيمارستان  نام بيمارستان  شهرستان

  موجود  176  دولتي  متوسط  )ره(امام خميني  ايالم

شهيد مصطفي 

  خميني

  موجود  178  دولتي  متوسط

  موجود  75  دولتي  كوچك  طالقاني

 تخت 78موجود   24  خصوصي  كوچك  كوثر

  توسعه دارد

  موجود  32  خصوصي  كوچك  قائم

  موجود  60  عمومي  كوچك  تختخوابه 60

  در حال ساخت  374  دولتي  كوچك  تختخوابه 374

  موجود  50  دولتي  كوچك  )ص(رسول اكرم   آبدانان

  موجود  48  دولتي  كوچك  )عج(وليعصر  دره شهر

  موجود  47  دولتي  كوچك  )ع(امام حسين  مهران

  موجود  47  دولتي  كوچك  )ع(امام رضا  ايوان

  موجود  56  دولتي  كوچك  شهداء  دهلران

  موجود  48  دولتي  كوچك  )ع(امام علي  چرداول

    1215  جمع كل

  

به دليل اينكه در مراحل ابتداي اجراي كار مي باشند در جدول فوق آورده نشده  4موارد مندرج در حجدول شماره 

  .اضافه مي شوند 1404اين دانشگاه در نقشه راه درمان ايران و در قالب تفاهم نامه به سر جمع تخت هاي . اند



 ٦٥

  

بيمارستان هاي درخواستي كه تا كنون در دانشگاه علوم پزشكي ايالم مورد بررسي قرار گرفته و پيش ) 4جدول 

  موافقت هاي يا موافقت اصولي براي ساخت انها صادر شده است

 تعداد تخت  نوع بيمارستان  نام بيمارستان  شهرستان

داراي موافت 

  اصولي

تاريخ موافقت 

پيش / اصولي

  موافقت

  نوع موافقت

    20/10/1391  374  دولتي  تختخوابه 374  ايالم

عمومي و غير   تامين اجتماعي  ايالم

  دولتي

60  20/10/1391    

  

 
 توزيع كلي تخت هاي بيمارستاني در دانشگاه علوم پزشكي ايالم -

تعداد تختهاي   نوع تخت  شهرستان

ده برآورد ش

در نقشه 

  1404كشوري 

  تعداد تخت هاي پيش بيني شده در برنامه توسعه اي دانشگاه

موجود ابتداي 

95  

انتقال به   درحال ساخت  توسعه

بيمارستان 

  جديد

  جمع

  799  799  374  0  425  440  دولتي  ايالم

خصوصي، خيريه، عمومي 

  غير دولتي
253  56  78  60  116  194  

  993  0  434  78  481  693  جمع شهرستان

  72  50  0  22  50  72  دولتي  آبدانان

خصوصي، خيريه، عمومي 

  غير دولتي
-  -  0  0 0  0  

  72  0 0  22  50  72  جمع شهرستان

  70  70 0  23  47  70  دولتي  ايوان

خصوصي، خيريه، عمومي 

  غير دولتي
-  -  0  0 0  0  

  70  0 0  23  47  70  جمع شهرستان

  69  48 0  21  48  69  دولتي  دره شهر

صي، خيريه، عمومي خصو

  غير دولتي
-  -  0  0 0  0  

  69  0 0  21  48  69  جمع شهرستان

  78  48 0  30  48  78  دولتي  چرداول

خصوصي، خيريه، عمومي 

  غير دولتي
-  -  0  0 0  0  

  78  0 0  30  48  78  جمع شهرستان

  98  56 0  42  56  98  دولتي  دهلران

  0  0 0  0  -  -خصوصي، خيريه، عمومي 
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  غير دولتي

  98  0 0  42  56  98  هرستانجمع ش

  60  47 0  13  47  60  دولتي  مهران

خصوصي، خيريه، عمومي 

  غير دولتي
-  -  0  0 0  0  

  60  0 0  13  47  60  جمع شهرستان

  1440  0  434  229  777  1140  جمع دانشگاه  

  

  

  

  توزيع مراكز جراحي محدود و بيمارستان هاي محلي - 3

  :به شرح زير برآورد مي شود تعداد مراكز جراحي محدود بر اساس جمعيت و

 نفر جمعيت يك مركز 150000براي شهرستان هاي داراي حداقل  -1

شهرستان (نفر يك مركز  150000تا يك ميليون نفر جمعيت به ازاي هر  150000شهرستان هاي بين  -2

 )مركز 7داراي يك ميليون نفر جمعيت 

 ك مركزنفر ي 100000شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت به ازاي هر  -3

  1404وضعيت موجود و برآورد تعداد مراكز جراحي محدود براي سال ) 6جدول 

  )جمع(1404برآورد   گسترش آتي  موافقت اصئلي  )فعال(وضعيت فعلي  نام شهرستان

  2  0  0  2  ايالم

  

 برآورد تعداد بيمارستان هاي محلي مركز جامع فوريت هاي پزشكي با مراكز بهداشتي درماني شبانه) 7جدول 

  1404روزي براي سال 

بيمارستانهاي محلي، مركز جامع فوريت هاي پزشكي با مراكز بهداشتي درماني شبانه روزي بر حسب جمعيت و 

  .با تشخيص وزارت بهداشت، مطابق آيين نامه مربوطه احداث خواهد شد

  1404پيش بيني تا سال   جمعيت  نام شهرستان

  مركز جامع فوريت ها 1  429/16  بدره

  مركز جامع فوريت ها 1  183/16  نسيروا

  بيمارستان محلي 1  055/23  ملكشاهي

  

  

  

  

  

  

  )عمومي و خصوصي(وضعيت تسهيالت ارائه خدمات بهداشتي درماني 
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نوع 

  مالكيت

  تختهاي بيمارستاني  مراكز ارائه خدمات سالمت  

    دولتي

  

  

  بيمارستانها

تعداد   تعداد فعال  تعداد  انواع

  مصوب

ضريب 

اشغال 

  تخت

  

  61+48+52+47+50+48+181+171  8  عمومي 

  

  =658  

      

تك تخصصي 

  زنان زايمان 

1  38        

            

          -  رواني 

          -  سوختگي

            

  

  

  

  

مراكز غير 

  بستري

خانه 

  بهداشت

 207          

پايگاه 

بهداشت 

  شهري

م،  15( 50

  )ض 35

        

مركز 

بهداشت 

  روستايي

27          

مركز 

اشت بهد

  شهري

12          

مركز 

بهداشت 

-شهري

  روستايي

24          

مراكز 

رفرانس 

مشاوره (

ازدواج، 

بيماريهاي 

رفتاري، 

پايگاه مرزي 

  )  مهران

5           

پايگاه 

  اورژانس

37          

        شبكه  10  ساير مراكز 



 ٦٨

مركز  10(

بهداشت 

شهرستان، 

ستاد  9

شبكه، 

مركز 

بهداشت 

  )استان

            

            دولتيكل بخش 

    خصوصي

  بيمارستانها

          2  عمومي

          -  تك تخصصي

            

  

  

  

  مطبها

مطب پزشك 

  عمومي

          

مطب پزشك 

  متخصص

          

مطب 

  دندانپزشك

          

            داروخانه

            مطب ماما

            ساير

  

  

  

  

  كلينكها

درمانگاه 

  عمومي

          

درمانگاه 

  تخصصي

          

نيك كلي

  دندانپزشكي

          

مراكز 

  تشخيصي

          

مراكز 

  توانبخشي

          

خدمات 

مامايي و 

مركز 

  ناباروري

          

درمانگاه 

  درمان اعتياد

          

            ساير 
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            كل بخش خصوصي

كل بخش 

  سالمت

          

  

  

  
  
  
  

  1395وضعيت موجود مراكز غير بستري بخش خصوصي استان ايالم 

  31  ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++  سوئ مصرف مواد مركز درمان

  21  ++++ ++++ ++++  ++++ ++++ +  موسسه فيزيوتراپي

  22  ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++  درمانگاه عمومي 

  11  ++++ ++++ +++  آزمايشگاه تشخيص پزشكي

  24  ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++  البراتور پروتز دنداني

  16  ++++ ++++ ++++ ++++  ساخت و فروش عينك طبي موسسه

  1  +  در منزل ينيبال يمركز ارائه خدمات و مراقبت ها

  7  ++++ +++  در منزل يپرستار يمركز مشاوره و ارائه مراقبتها

  4  ++++  موسسه راديولوژي و سونوگرافي

  2  ++  مركز تخصصي طب كار

  4  ++++  درمانگاه دندانپزشكي

  2  ++  ي دهان، فك و صورتموسسه راديولوژ

  1  +  درمانگاه چند تخصصي درد

  1  +  مركز جامع توانبخشي

  1  +  مركز جراحي محدود و سرپايي

  1  +  موسسه ارتوپدي فني

  1  +  مركز تصويربرداري پزشكي

  1  +  مركز مشاوره خدمات مامايي



 ٧٠

  



 ٧١

  1404و براورد آنها در سال  مراكز غير بستري دولتيوضعيت موجود 
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  ابع انسانيمن

  تعداد و تركيب منابع انساني

با توجه به نقش اساسي منابع انساني در كارايي و اثربخشي خدمات بهداشتي و درماني، تعـداد و تركيـب ايـن منـابع     

هاي تخصصي مختلف اگرچه  وجود تعداد كافي نيروي انساني و مهارت. باشند هاي اصلي نظام سالمت مي يكي از اهرم

بنابراين عالوه بر تعداد، تركيب نيروي انساني فعـال  . باشد رائه خدمات سالمت است، ليكن كافي نميشرط الزم براي ا

براي نشـان دادن  . باشد ها از مسائل مهم در ارائه خدمات سالمت مي در بخش سالمت هر كشور و توازن در تركيب آن

روي انساني موجود در بخش سـالمت و معـادل   توان از دو بعد سرشماري براي كل ني تعداد و تركيب منابع انساني مي

  . تمام وقتي براي نيروي انساني شاغل در واحدهاي مختلف ارائه دهنده سالمت استفاده نمود

هـاي   الزم به ذكر است با توجه به تعريف نيروي انساني فعال در نظـام سـالمت و همچنـين نقـش دانشـجويان گـروه      

هـاي   براي تخمين نيروي انسـاني فعـال سـال پايـه از دانشـجويان گـروه       پزشكي در ارائه خدمات بهداشتي و درماني،

هاي دستياري تخصصي و فـوق تخصصـي نيـز     شدگان در دوره اي و پذيرفته پزشكي در سال آخر مقطع دكتراي حرفه

  .استفاده گرديد

  برآورد نيروي انساني موردنياز بخش سالمت

. اي براي نحـوه ورود بـه بـرآورد نيـروي انسـاني موردنيـاز اسـت        ريزي نيروي انساني مقدمه رويكردهاي مختلف برنامه

مباحث قبلي شامل بسترهاي موردنياز مدل و مفروضات برآورد نياز در مجموع پـيش نيازهـاي ورود بـه ايـن مبحـث      

گردد، براي برآورد كردن نياز سالمت جامعه و تبديل آن به نيـروي   گونه كه در شكل شماره ؟ مشاهده مي همان. است

هاي نظام سالمت، وضعيت تسهيالت ارائه خدمات در آينـده   شناختي، مفروضات و سياست انساني از الگوهاي جمعيت

بينـي و جهـت    سـال آتـي پـيش    10در مدل مورد استفاده شكل وضعيت تسهيالت ارائه خدمات در . شود استفاده مي

به انحاء متفاوتي از جمله نسبت نيرو به تخت، نسبت هاي نيروي انساني  ها به نيروي انساني موردنياز، از نرم تبديل آن

  .شود استفاده مي... نيرو به جمعيت، نسبت ساير مشاغل به پزشكان، توزيع نيرو در واحدهاي مختلف ارائه خدمات و 

  1404تسهيالت ارائه خدمات بهداشتي درماني در سال 

    رستانيتخت بيما  مراكز ارائه خدمات سالمت  انواع تسهيالت  نوع مالكيت

    درصد رشد  تعداد  درصد رشد   تعداد

    دولتي

  

  بيمارستانها

عمومي منطقه 

  اي

          

          تك تخصصي 
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  منطقه اي

عمومي ناحيه 

  اي

          

            رواني 

            سوختگي

            

  

  

  

  

مراكز غير 

  بستري

          7  خانه بهداشت

پايگاه بهداشت 

  شهري

7          

مركز بهداشت 

  وستايير

          

مركز بهداشت 

شهري يا 

خدمات جامع 

  سالمت

15          

            مراكز رفرانس

            پايگاه اورژانس

            ساير مراكز

            

كل بخش 

  دولتي

            

              بيمارستانها  خصوصي

              

              

مطب پزشك   مطبها

  عمومي

          

مطب پزشك 

  متخصص

          

مطب 

  انپزشكدند

          

            داروخانه

            مطب ماما

            ساير

            درمانگاه عمومي  كلينكها

درمانگاه 

  تخصصي

          

كلينيك 

  دندانپزشكي

          

            مراكز تشخيصي
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مراكز 

  توانبخشي

          

خدمات مامايي 

  و مركز ناباروري

          

درمانگاه درمان 

  اعتياد

          

             ساير

كل بخش 

  خصوصي

            

كل بخش 

  سالمت

              

   



 ٧٥

  در استان ايالم 1404آمار بازنشستگي نيرو انساني سالمت تا افق : 2پيوست شماره 

  1404ميزان بازنشستگي نيروي انساني بهداشت و درمان در استان ايالم تا افق 
گروه هاي 

  شغلي

1396  1397  1398  1399  1400  1401  1402  1403  1404  

                  قراردادي  پيماني  رسمي

                        پزشك عمومي

پزشك 

  متخصص

                      

                        دندانپزشك

                        داروساز

                        پرستار

                        ماما

بهيار، (بهيار 

  )كمك بهيار

                      

                        بهورز

كارشناس 

بهداشت 

  عمومي

                      

كارشناس 

داشت به

  محيط

                      

  



 ٧٦

  
  پزشک عمومی

  
  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

مركز ب   ايالم

  شهرستان ايالم

  1      1  1  1  1  1  2  

بيمارستان امام   

  خميني

  1      3            

بيمارستان   

  مصطفي

        1      1  1    

بيمارستان   

  طالقاني

  1    1              

سازمان تامين   

  جتماعيا

                    

بيمه سالمت   

  ايران

                    

پرديس   

  دانشگاه

                    

مركز بهداشت   

  استان

                    

                      شبكه   ابدانان

                      بيمارستان  

                      شبكه  ايوان

                      بيمارستان  

                      شبكه  دره شهر

بيمارستان   

  رسمي

                    

                1      طرحي  

        1  1  1          شبكه رسمي  دهلران

                1  3    طرحي  

                      بيمارستان  

                      شبكه  چرداول

                      بيمارستان  

                      شبكه  مهران

                      بيمارستان  

                      شبكه   بدره

                      شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

                        ملكشاهي

                        مع ج



 ٧٧

  



 ٧٨

  
  پزشک متخصص

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

                      شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  خميني

      1      1      1  

بيمارستان   

  مصطفي

              1      

بيمارستان   

  طالقاني

    1                

مركز بهداشت   

  استان

                    

                      شبكه   ابدانان

                      بيمارستان  

                      شبكه  ايوان

                      بيمارستان  

                      شبكه  دره شهر

بيمارستان   

  رسمي

                    

            1  1  4      طرحي  

                      شبكه  دهلران

                      بيمارستان  

                      شبكه  چرداول

                      بيمارستان  

                      شبكه  مهران

                      بيمارستان  

                      شبكه   بدره

                      شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

                        ملكشاهي

                        جمع

  



 ٧٩

  
  دندان پزشک

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

      1  1  1  1          شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  خميني

                    

بيمارستان   

  مصطفي

                    

بيمارستان   

  طالقاني 

                    

مركز بهداشت   

  استان

          1          

              1    1    شبكه   ابدانان

                      بيمارستان  

          1  1        1  شبكه  ايوان

                      بيمارستان  

                      شبكه  دره شهر

                      بيمارستان  

      1    1    1     1    شبكه رسمي  دهلران

                  2    طرحي  

                      بيمارستان  

            1          شبكه  چرداول

                      بيمارستان  

                      شبكه  مهران

                      بيمارستان  

                      شبكه   بدره

                      شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

                        ملكشاهي

                        جمع

  



 ٨٠

  
  داروساز

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

                      شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  خميني

                    

بيمارستان   

  مصطفي

                    

بيمارستان   

  طالقاني 

                    

مركز بهداشت   

  استان

                    

                      شبكه    ابدانان

                      بيمارستان  

      ت د 1    ت د 1      ت د 1      شبكه  واناي

                      بيمارستان  

                      شبكه  دره شهر

  1ت د                     بيمارستان  

                      شبكه رسمي  دهلران

                1      طرحي  

                      بيمارستان  

                      شبكه  چرداول

                      بيمارستان  

                      شبكه  مهران

                      بيمارستان  

              1ت د         شبكه   بدره

                      شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

              1ت د           ملكشاهي

                        جمع

  



 ٨١

  
  پرستار

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

      1      1          شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  خميني

    1  4  3  3  5  2  4    

بيمارستان   

  مصطفي

        1  2  1  3  2    

بيمارستان   

  طالقاني

              1      

سازمان تامين   

  اجتماعي

                    

بيمه سالمت   

  ايران

          1  1        

پرديس   

  دانشگاه 

  1  2    1          1  

مركز بهداشت   

  استان

                    

                      شبكه   ابدانان

  2      1              بيمارستان

                      شبكه  ايوان

                      بيمارستان

                      شبكه  دره شهر

بيمارستان 

  رسمي

        1      1  1    

                      شبكه  دهلران

                      بيمارستان

                      شبكه  چرداول

                      بيمارستان

                      شبكه  مهران

                      بيمارستان

                      شبكه   بدره

      1                شبكه  سيروان

                      بيمارستان

                      شبكه   ملكشاهي

                        جمع

  



 ٨٢

  
  ماما

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

  2  2    1  1            شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  خميني

                    

بيمارستان   

  مصطفي 

      1          1    

بيمارستان   

  طالقاني 

                    

سازمان تامين   

  اجتماعي

                    

بيمه سالمت   

  ايران

                    

پرديس   

  دانشگاه

              1 1   

مركز بهداشت   

  استان

                    

    1                  شبكه   ابدانان

                      بيمارستان  

      1          1      شبكه  ايوان

                      بيمارستان  

                      شبكه  دره شهر

بيمارستان   

  رسمي

          1    1      

                      شبكه رسمي  دهلران

                      بيمارستان  

                      شبكه  چرداول

                      بيمارستان  

                      شبكه  مهران

                      بيمارستان  

                      شبكه   بدره

                      شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

                        ملكشاهي

                        جمع

  



 ٨٣

  
  بھيار و کمک بھيار

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

    3          1  1      شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  خميني

    1  2  13  4  1  4  8  3  

بيمارستان   

  مصطفي

    1    1  3  1  4  3  1  

بيمارستان   

  طالقاني

  1      3  2  2  1  1    

سازمان تامين   

  اجتماعي

                    

ه سالمت بيم  

  ايران

                    

مركز بهداشت   

  استان

                    

                      شبكه   ابدانان

    2      2            بيمارستان  

          1      2      شبكه  ايوان

                      بيمارستان  

  1                    شبكه  دره شهر

  1                    بيمارستان  

  6      1  1            شبكه  دهلران

                      بيمارستان  

    1  2  1          1    هشبك  چرداول

                      بيمارستان  

      1                شبكه  مهران

                      بيمارستان  

  1                    شبكه   بدره

    1                  شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

  1        1            شبكه  ملكشاهي

                        جمع

  



 ٨٤

  
  کارشناس بھداشت عمومی

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

                      شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  خميني

                    

بيمارستان   

  مصطفي

                    

بيمارستان   

  طالقاني

                    

سازمان تامين   

  اجتماعي

                    

بيمه سالمت   

  ايران 

                    

مركز بهداشت   

  استان

                    

        1              شبكه   ابدانان

                      بيمارستان  

            1    1      شبكه  ايوان

                      بيمارستان  

  1                    شبكه  دره شهر

                      بيمارستان  

                      شبكه رسمي  دهلران

                  1    طرحي  

                      بيمارستان  

                      شبكه  چرداول

                      بيمارستان  

        1              شبكه  مهران

                      رستانبيما  

        1              شبكه   بدره

                      شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

                        ملكشاهي

  1      3    1    1  1    7  جمع

  



 ٨٥

  
  کارشناس بھداشت محيط

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

  1    1  2  2    1  1      شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  مينيخ

          1          

بيمارستان   

  مصطفي

                    

بيمارستان   

  طالقاني

                    

سازمان تامين   

  اجتماعي

                    

بيمه سالمت   

  ايران

                    

پرديس   

  دانشگاه

                  1  

مركز بهداشت   

  استان

      2    1  1    1    

  1  1  1      1          شبكه   ابدانان

                      بيمارستان  

    1          1        بكهش  ايوان

                      بيمارستان  

            1      1    شبكه  دره شهر

                      بيمارستان  

  1  4                  شبكه رسمي  دهلران

                  1    طرحي  

                      بيمارستان  

                      شبكه  چرداول

                      بيمارستان  

                      شبكه  مهران

                      بيمارستان  

                      شبكه   بدره

  1                    شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

                        ملكشاهي

  5  7  2  3  4  3  4  1  2    31  جمع

  



 ٨٦

  
  بھورز

  1404  1403  1402  1401  1400  1399  1398  1397  1396  1395    شهرستان 

  7    4  7    4    1      شبكه  ايالم

بيمارستان امام   

  خميني

                    

بيمارستان   

  مصطفي 

                    

بيمارستان   

  طالقاني 

                    

            3    2  5    شبكه   ابدانان

                      بيمارستان  

 2ز  3      شبكه  ايوان

  م

 2ز  1  

  م

  ز 1      ز 1  ز 1

                      بيمارستان  

    1    1    2    4  1    شبكه  دره شهر

                      بيمارستان  

  6    8  5      2  3      شبكه  دهلران

                      بيمارستان  

  1  9    3    2  8  1  1    شبكه  چرداول

                      بيمارستان  

  1  2                  شبكه  مهران

                      بيمارستان  

  1          3    1      شبكه   بدره

  1  5  1  2    2  1    1    شبكه  سيروان

                      بيمارستان  

  3  2  2  1  2  4          شبكه  ملكشاهي

  21  19  15  20  3  23  11  17  8    137  جمع 

  



 ٨٧

خالصه سند برآورد نيروي انساني سالمت استان ايالم تهيه شده توسط : 3پيوست شماره 

  مدل دانشگاه علوم پزشكي

ي  دانشـكده  6درمـاني و   -شبكه بهداشـتي  10معاونت و  6در حال حاضر دانشگاه علوم پزشكي با 

نفر  135پزشكي، پرستاري و مامايي، پيراپزشكي، بهداشت و آموزشكده بهداشت دهان و نزديك به 

رشته شامل دكتراي  20هزار نيروي رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي،  5هيأت علمي و نزديك به 

عمومي پزشكي، كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي و آناتومي، پرستاري سـالمندي، پرسـتاري داخلـي    

پرستاري، بهداشت محيط، مامايي، بهداشـت  : جراحي، آموزش بهداشت و اپيدميولوژي؛ كارشناسي

علوم آزمايشـگاهي،  : ي، بهداشت عمومي، علوم آزمايشگاهي، بيهوشي، اتاق عمل، و كاردانيا حرفه

اي، بيهوشـي و   هاي پزشكي، بهداشـت حرفـه   ها، فوريت بهداشت محيط، بهداشت مبارزه با بيماري

  .اتاق عمل در حال انجام وظيفه است

  

        گزيده اطالعات بهداشت و درمان استانگزيده اطالعات بهداشت و درمان استانگزيده اطالعات بهداشت و درمان استانگزيده اطالعات بهداشت و درمان استان----14141414----1111

داروخانه در اسـتان   67مركز توانبخشي و مركز پرتونگاري و  7آزمايشگاه،  58تعداد  1394در سال 

  .وجود داشته است

مؤسسه درماني دولتي و خصوصي در اسـتان وجـود    11تخت ثابت در  1066تعداد  1394در سال 

هـاي وابسـته بـه     تخت مربوط به مؤسسـه  998شايان ذكر است كه از اين تعداد تخت . داشته است

هـاي خصوصـي    تخت مربوط به مؤسسه 68وم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و دانشگاه عل

  .است

، تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني اسـتان    1394در سال 

 37پزشـكي عمـومي،    163(نفـر پزشـكان شـاغل در دانشـگاه      345از ايـن تعـداد   . نفر بـود  4792

در ايـن سـال   . نفر ساير كاركنان بودند 4447و ) نفر پزشك متخصص 38و داروساز  7دندانپزشك، 

مركز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در كل استان  72

مركـز در منـاطق روسـتايي بـوده      43مركز در مناطق شهري و  39اند كه از اين تعداد  فعاليت داشته

اداره (انـد   خانه بهداشت فعال در روستاها فعاليـت داشـته   204تعداد  1394همچنين در سال . است

  .)آمار دانشگاه علوم پزشكي ايالم

  



 ٨٨

سازي انجـام   گروه راهبردي نيروي انساني درماني مدل 7براي  1404) ندا(در نقشه راه درمان ايران 

عمومي، داروساز، پزشك ) صصتخ 25(ها عبارتند از گروه پزشكان متخصص  اين گروه. شده است

در ادامه توضـيح مختصـري   . دندانپزشك، پرستار، گروه پرستاري و ماما، مدلسازي انجام شده است

  . ها آن تقديم شده است در مورد مراحل مدلسازي و سپس خروجي

همزمان از چنـد مـدل بـه شـرح      1404در برآورد تعداد نيروي مورد نياز بخش درمان ايران تا سال 

  :است ذيل بهره گرفته

در اين رويكـرد كشـورهاي   ): ترازيابي/ ها الگوبرداري مدل(مدل مبتني بر جمعيت تحت پوشش -1

هـاي نيـرو بـه     همتراز جمعيتي و اقتصادي با استفاده از معيارهاي مشـخص تعيـين شـده و نسـبت    

امه در ادامه با استفاده از پنل خبرگان و پرسشـن . جمعيت از گزارشات آنها مطالعه و استخراج شدند

رؤسـا و معـاونين درمـان    (نظرسنجي از طيف وسـيعي از مجريـان و سياسـتگذاران نظـام سـالمت      

هاي نسبت نيرو به جمعيـت   مقادير اوليه شاخص) ها و كارشناسان و صاحبنظران سطح ملي دانشگاه

  .به دست آمدند

براي مثـال   .هاي كنترلي استفاده شد از اين رويكرد براي ايجاد شاخص: مبتني بر حجم خدمات -2

 3تعداد پزشك متخصص مورد نياز براي هر شهرستان به نحوي كه هر شـهروند بتوانـد سـاالنه از    

  .مند شود ويزيت تخصصي بهره

هاي كنترلي استفاده  از اين رويكرد نيز براي ايجاد شاخص: ها مبنتي بر سيستم ارائه خدمات مدل -3

بـه ازاي هـر    1404بنحـوي كـه در سـال     1404ال براي مثال برآورد تعداد پرستار مورد نياز س. شد

. عضـو گـروه پرسـتاري در دسـترس باشـد      1،6الـي   1،3پرستار و  1،4الي  1،1تخت بستري، بين 

 6تا  4به ازاي هر پزشك متخصص زنان  1404برآورد تعداد ماماي مورد نياز به نحوي كه در سال 

  .ماما در دسترس باشد

ها، خروجـي اوليـه    ي به اين نحو بوده است كه در كليه شهرستانهاي كنترل نحوه استفاده از شاخص

هـاي   شد كـه در محـدوده ذكـر شـده شـاخص      سازي با مبتني بر جمعيت بررسي مي حاصل از مدل

  .گرديد كنترلي باشد و در صورتي كه مقدار اوليه در اين محدوده نبوده تعديل مي

هـاي درمـاني در    هـر يـك از گـروه    هـاي شـاغل در   اطالعات خام مربوط به تعـداد گـروه   -1-ب

  .شد  كشورهاي مختلف احصاء

  .نفر جمعيت آن كشور محاسبه شد 100000نسبت نيروها در هر گروه به   -2-ب

هـاي نـرم مركـزي بـا      ها در كشورهاي مختلف و تعيـين شـاخص   مقايسه وضعيت شاخص -3-ب

  . پردازد رج از رنج، ميمحاسبه ميانگين محصور شده كه به محاسبه ميانگين با حذف موارد خا



 ٨٩

بـر ايـن   . هـاي مختلـف   برآرو شاخص پيشنهادي تعداد نيروي درماني به جمعيت در گـروه  -4-ب

نفر جمعيـت بـه شـرح     100000هاي كادر درماني نسبت به  اساس مقادير مشخص هر يك از گروه

  :ذيل محاسبه گرديد

  نفر جمعيت 100000پزشك به ازاي هر  90: گروه پزشك عمومي �

  نفر جمعيت 100000دندانپزشك به ازاي هر  30: دندانپزشك عمومي �

  نفر جمعيت 100000داروساز به ازاي هر  32: داروساز �

  نفر جمعيت 100000پرستار به ازاي هر 270: پرستار �

  نفر جمعيت 100000نفر به ازاي هر 330: گروه پرستاري �

  نفر جمعيت 100000ماما به ازاي هر 45: ماما �

  

        افزار اكسلافزار اكسلافزار اكسلافزار اكسل    لسازي در نرملسازي در نرملسازي در نرملسازي در نرممدمدمدمد    ----6666

پارامترهاي اصلي مدلسازي در اين . افزار اكسل مدلسازي گرديد در نهايت الگوي مدون فوق در نرم

هاي تعيين شده نسبت هر يك از نيروهـاي متخصـص بـه     جمعيت، شاخص: مدل عبارت بودند از

مراكز ارجاع و سـهم  هاي كادر درماني، درصد سريز نيرو و  جمعيت، تعداد موجود هر يك از گروه

  .مراكز ارجاع از سريزها

شايان ذكر است در جداول خروجي نتايج، تعداد نيروهايي كه بايد در طول دوره ده ساله به هر يك 

با در نظر گـرفتن خـروج سـاليانه نيروهـا بـه داليلـي از قبيـل         -هاي منطقه اضافه شوند از دانشگاه

هـاي تخصصـي كـه باعـث      يا ادامه تحصيل در دورهبازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، مهاجرت و 

نيز تحت عنوان اختالف با احتسـاب   -شوند نيروها از ساختار ارائه خدمت دانشگاه خارج شوند مي

خروجي ساليانه محاسبه شده است براي پزشك متخصص، ماما، پرستار، گروه پرستاري، داروساز و 

  .ه شده استدر نظر گرفت% 5و براي پزشك عمومي % 3دندانپزشك 
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هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      سازي برآورد تعداد و توزيع پزشك متخصص مورد نياز دانشـگاه سازي برآورد تعداد و توزيع پزشك متخصص مورد نياز دانشـگاه سازي برآورد تعداد و توزيع پزشك متخصص مورد نياز دانشـگاه سازي برآورد تعداد و توزيع پزشك متخصص مورد نياز دانشـگاه     نتايج خروجي مدلنتايج خروجي مدلنتايج خروجي مدلنتايج خروجي مدل    ----5555----3333

        1،21،21،21،2برابر برابر برابر برابر     FTFبا هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص     1404140414041404تا سال تا سال تا سال تا سال     3333علوم پزشكي منطقه آمايشي علوم پزشكي منطقه آمايشي علوم پزشكي منطقه آمايشي علوم پزشكي منطقه آمايشي 

عبارت است از تعداد ساعاتي كه يك نيرو كار تمام وقت در  "معادل تمام وقت"يا  FTFشاخص 

گيري  اين شاخص يك ابزار اندازه. كند كار مي) براي مثال يك هفته يا يك ماه(خص طول دوره مش

معـادل يـك    FTFيك واحد . باشد حجم كاري موجود و تعداد نيروي مورد نياز براي انجام آن مي

  .كند هفته در سال كار مي 52روز در هفته و  5ساعت در روز،  8فرد تمام وقتي است كه 

پزشك در  176برابر يا  94كي ايالم، تعداد موجود پزشكان متخصص در سال در دانشگاه علوم پزش

نفـر جمعيـت    100000ها به  باشد و نسبت پزشك متخصص در انواع تخصص ها مي انواع تخصص

هـاي مركـز    از آنجا كه دانشگاه علوم پزشكي ايالم از دانشـگاه . باشد مي 30،92در اين سال برابر يا 

هـا و رونـدهاي ارائـه خـدمت در ايـن       نظر گرفتن روند تغييرات بار بيماريباشد و با در  استان مي

هاي نسبت متخصص به جمعيت در شهر ايالم بـا ضـريب    سال آينده، كليه شاخص 10دانشگاه در 

بـه عبـارت   . انـد  سازي وارد شده در مدل 1هاي تابعه دانشگاه با ضريب  و براي ساير شهرستان 1،2

بـوده و   72،8نفر جمعيت در شهر ايالم برابر با  100000صص به نسبت پزشك متخ ديگر، شاخص

   .باشد مي 60،7هاي اين دانشگاه، معادل  براي ساير شهرستان

  

هاي دانشـگاه علـوم پزشـكي     اطالعات تعداد پزشك متخصص موجود در هر منطقه براساس داده*

  .اند كشور تعيين و در جدول وارد شده

  نفر جمعيت 100000هاي مربوطه به  ليه فوق تخصصنسبت تعداد پزشك متخصص و ك **

درصد كاهش از عدد برآورد شـده، محاسـبه شـده     7حداقل نيروي مورد نياز با لحاظ نمودن  ***

  .است

درصد افزايش نسبت به عدد برآورد شده، محاسـبه   7حداكثر نيرو مورد نياز با لحاظ نمودن  ****

 .شده است

خروجي نيروهاي متخصـص بـه دليـل بازنشسـتگي،     % 3ساليانه ها با فرض نرخ  اين ميزان *****

 .اند فوت و خروج از كشور محاسبه شده

براي گروه پزشكان متخصص حاكي از آن  "معادل تمام وقت"يا  FTFمحاسبه شاخص  ******

  باشد؛ لذا دسـتيابي بـه شـاخص    مي 1باالتر از  FTFاست كه در حال حاضر در اين گروه شاخص 

FTF باشد ساله، هدف مطلوب و قابل دستيابي مي 10در انتهاي دوره  1،2 برابر با.  
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        هاي برآورد تعداد پزشك متخصصهاي برآورد تعداد پزشك متخصصهاي برآورد تعداد پزشك متخصصهاي برآورد تعداد پزشك متخصص    ساير شاخصساير شاخصساير شاخصساير شاخص

جهت اطمينان از برآورد صحيح تعداد نيروي پزشك متخصص، عالوه بر برآورد متخصـص مـورد   

از نفر جمعيت، از دو شاخص اختصاصي تعداد پزشك متخصـص مـورد نيـ    100000نياز بر مبناي 

ويزيت تخصصي به ازاي هر شهروند در سـال و شـاخص نسـبت پزشـك متخصـص بـه        3جهت 

  .پزشك عمومي نيز استفاده گرديد

  

        ويزيت تخصص به ازاي هر شهروندويزيت تخصص به ازاي هر شهروندويزيت تخصص به ازاي هر شهروندويزيت تخصص به ازاي هر شهروند    3333تعداد پزشك متخصص مورد نياز جهت تعداد پزشك متخصص مورد نياز جهت تعداد پزشك متخصص مورد نياز جهت تعداد پزشك متخصص مورد نياز جهت     ----1111

هاي علوم پزشكي منطقه انجام شده است  هاي سرپايي كه در دانشگاه مجموع ويزيت 1394در سال 

هاي  نظر خبرگان و بررسي روند بهره برداري از خدمات ويزيت سرپايي در كشور در طي سالطبق 

مرتبه در سـال در بخـش سـرپايي     6هر شهروند  1404نمايند در سال  گذشته، محاسبات برآورد مي

مورد آن ويزيت عمومي توسط پزشكان عموميو يا پزشكان خانواده خواهد بود و  3ويزيت شود كه 

مـورد آن   3ويزيت عمومي توسط پزشكان عمومي و يا پزشكان خانواده خواهـد بـود و    مورد آن 3

  . باشد ويزيت تخصصي مي

        نسبت پزشك متخصص به پزشك عمومينسبت پزشك متخصص به پزشك عمومينسبت پزشك متخصص به پزشك عمومينسبت پزشك متخصص به پزشك عمومي    ----2222

هاي تعيين توازن مطلوب بـين   ترين شاخص نسبت پزشك متخصص به پزشك عمومي يكي از مهم

  .در كشورهاي مختلف، متفاوت است  مقدار اين شاخص. باشد اي بخش سالمت مي نيروهاي حرفه

  

  FTFبا هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص با هدف گذاري شاخص     1404140414041404تا تا تا تا     3333هاي علوم پزشكي منطقه آمايشي هاي علوم پزشكي منطقه آمايشي هاي علوم پزشكي منطقه آمايشي هاي علوم پزشكي منطقه آمايشي     بخش درمان دانشگاهبخش درمان دانشگاهبخش درمان دانشگاهبخش درمان دانشگاه

هاي ماما، پزشك عمومي و پرستاري نيز  براي گروه    "معادل تمام وقت"يا يا  FTFمحاسبه شاخص محاسبه شاخص محاسبه شاخص محاسبه شاخص 

 1،39و  1،28و  1،2ترتيب  و به 1باالتر از  FTF  ها نيز شاخص حاكي از آن است كه در اين گروه

مقـدار شـاخص   . هدفگذاري شـد  1،2به ميزان  FTF  لذا براي اين سه گروه نيز شاخص. باشند مي

FTF باشد مي 1هاي داروسازي و دندانپزشكي معادل  در گروه.  

        

        1404140414041404مراحل برآورد تعداد پزشك عمومي مورد نياز در سال مراحل برآورد تعداد پزشك عمومي مورد نياز در سال مراحل برآورد تعداد پزشك عمومي مورد نياز در سال مراحل برآورد تعداد پزشك عمومي مورد نياز در سال 

رويكرد براي برآورد تعـداد پزشـك    3همزمان از  در اين مستند جهت اطمينان از صحت برآوردها،

  :كه عبارتند از. بهره گرفته شده است 1404عمومي مورد نياز تا سال 

  )نفر جمعيت 100000پزشك عمومي به  90(نسبت پزشك عمومي به جمعيت  -

  )1،3در محدوده (نسبت پزشك عمومي به پزشك متخصص  -
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  )ويزيت 3سرانه ( 1404هر شهروند در سال  تعداد ويزيت عمومي مورد انتظار به ازاي -

نفـر   100000پزشك عمومي به  90پايه   نحوه محاسبه به اين صورت بود كه ابتدا با فرض شاخص

شـود و در صـورتي كـه خروجـي مدلسـازي در       ها انجام مـي  جمعيت مدلسازي براي كليه دانشگاه

شـدند و در صـورتي كـه     يي مـي هاي كنترلي بودند، محاسبات نهـا  هاي تعيين شده شاخص محدوده

  . گرديد گرفت، شاخص پايه تعديل مي خارج از محدوده قرار مي

  

        ها كنترل كننده برآورد تعداد پزشك عموميها كنترل كننده برآورد تعداد پزشك عموميها كنترل كننده برآورد تعداد پزشك عموميها كنترل كننده برآورد تعداد پزشك عمومي    شاخصشاخصشاخصشاخص

، 1404، تا سـال  3جهت اطمينان از برآورد صحيح تعداد پزشك عمومي مورد نياز در منطقه آمايشي

نفر جمعيت، از دو شاخص پزشـك   100000عالوه بر محاسبه بر مبناي شاخص پزشك عمومي به 

ويزيت به ازاي هر شهروند و شاخص نسبت پزشك عمومي به متخصص  3عمومي مورد نياز براي 

نيز براي برآورد تعداد پزشك عمومي مورد نياز، استفاده گرديد تـا در نهايـت نتـايج محاسـبات بـا      

  .يكديگر مقايسه و تعديل گردند

        ويزيت به ازاي هر شهروندويزيت به ازاي هر شهروندويزيت به ازاي هر شهروندويزيت به ازاي هر شهروند    3333ز براي ز براي ز براي ز براي پزشك عمومي مورد نياپزشك عمومي مورد نياپزشك عمومي مورد نياپزشك عمومي مورد نيا        شاخصشاخصشاخصشاخص    ----1111

هـاي گذشـته،    برداري از خدمات ويزيت سرپايي در طي سال طبق نظر خبرگان و بررسي روند بهره

 3بار در بخش سرپايي ويزيت شـود كـه    6تعداد هر شهروند تقريباً 1404شود در سال  بيني مي پيش

مـورد آن سـهم    3خواهد بود و مورد آن ويزيت عمومي توسط پزشك عمومي و يا پزشك خانواده 

  .ويزيت تخصصي خواهد بود

، 1404تـا سـال    3هاي علوم پزشكي منطقه آمايشـي   با توجه به برآورد جمعيت هر يك از دانشگاه

مـورد در دانشـگاه علـوم     6،770،446شود تعداد كل ويزيت توسط پزشـك عمـومي بـه     برآورد مي

مـورد در   1،827،384وم پزشـكي كردسـتان،   مـورد در دانشـگاه علـ    5،296،746پزشكي كرمانشاه، 

اگـر تعـداد   . مورد در دانشگاه علوم پزشكي همدان برسد 6،091،770دانشگاه علوم پزشكي ايالم و 

روز كـاري را در سـال در    240مورد در روز باشد و  20ويزيت هر پزشك عمومي به طور متوسط 

علوم پزشكي كرمانشاه، كردستان، ايالم نظر گرفته شود، تعداد كل پزشك عمومي مورد نياز دانشگاه 

رود در ده سال آينـده   انتظار مي. خواهد بود 1،269و  381،1،103،1،411و همدان به ترتيب برابر با 

پزشكان عمومي عالوه بر ويزيـت بيمـاران سـرپايي بـه وظـايفي نظيـر ارائـه خـدمات بسـتري در          

هـا،   اي بيماريابي و پيشگيري از بيماري اورهها، فعاليت در مراكز درمان بستر، خدمات مش بيمارستان

به طور ميانگين براي پوشـش    وظايف اجرايي و مديريتي در نظام سالمت نيز بپردازند؛ اين شاخص

همچنـين  . كليه وظايف پزشكان عمومي برآورد شده است و نه فقط براي ويزيت بيمـاران سـرپايي  
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هاي هفته را به ويزيـت بيمـاران اختصـاص    شايان ذكر است كه پزشكان عمومي تنها برخي از روز

  . دهند و بخش ديگري از روزهاي هفته را تعطيل هستند مي

  

        1404140414041404برآورد تعداد داروساز مورد نياز تا سال برآورد تعداد داروساز مورد نياز تا سال برآورد تعداد داروساز مورد نياز تا سال برآورد تعداد داروساز مورد نياز تا سال 

هـاي علـوم    نفـر جمعيـت بـراي دانشـگاه     100000داروساز بـه ازاي   31با در نظر گرفتن شاخص 

بـه   1404رد تعداد داروساز مورد نياز تـا سـال   تعداد موجود نيروي داروساز وبرآو 3پزشكي منطقه 

تـا   31-3هـا در جـدول    و هريك از شهرسـتان  3هاي علوم پزشكي منطقه آمايشي  تفكيك دانشگاه

  .ارائه شده است 39-3جدول 

  

        1404140414041404تا سال تا سال تا سال تا سال     3333برآورد تعداد دندانپزشك مورد نياز دانشگاه علوم پزشكي منطقه آمايشي برآورد تعداد دندانپزشك مورد نياز دانشگاه علوم پزشكي منطقه آمايشي برآورد تعداد دندانپزشك مورد نياز دانشگاه علوم پزشكي منطقه آمايشي برآورد تعداد دندانپزشك مورد نياز دانشگاه علوم پزشكي منطقه آمايشي 

 32هـاي علـوم پزشـكي كرمانشـاه و ايـالم تعـداد        ي دانشـگاه در پنل خبرگان نسبت مطلـوب بـرا  

 33هاي علوم پزشكي كردستان و همدان تعداد  نفر جمعيت و براي دانشگاه 100000دندانپزشك به 

-3تا جـدول   40-3در جدول . تعيين گرديد 1404نفر جمعيت براي سال  100000دندانپزشك به 

بـراي هـر يـك از     1404د مـورد نيـاز تـا سـال     و تعـدا  94تعداد دندانپزشـك وجـود در سـال     48

  .ها ارائه شده است و شهرستان 3هاي علوم پزشكي منطقه آمايشي دانشگاه

جهت محاسبه تعداد پرستار كارشناس و كارشناس ارشد، عالوه بر در نظر گرفتن پرسـتاران شـاغل   

بهداشـت، بـازتواني،   ها ماننـد بخـش    پرستاران فعال در ساير بخش) ها بيمارستان(درماني   در بخش

آموزش و پرورش، كادر اداري، پيشگيري، خدمات سالمندي و خدمات در منزل نيـز مـدنظر قـرار    

به عبارت ديگر مالك برآورد تعداد نيروي پرستار كارشناس و كارشناس ارشد مورد نيـاز  . اند گرفته

مشغول بـه خـدمت    هاي علوم پزشكي كشور، تعداد افراد داراي مدرك دانشگاهي پرستاري دانشگاه

  .باشد باشد و محل خدمت فرد مد نظر نمي در سال مقصد مي

  

        1404140414041404مراحل برآورد تعداد پرستار مورد نياز در سا مراحل برآورد تعداد پرستار مورد نياز در سا مراحل برآورد تعداد پرستار مورد نياز در سا مراحل برآورد تعداد پرستار مورد نياز در سا 

رويكرد براي برآورد تعـداد پرسـتار    2ها، همزمان از  در اين مستند جهت اطمينان از صحت برآورد

  :زكه عبارتند ا. بهره گرفته شده است 1404مورد نياز تا سال 

  )نفر جمعيت 100000پرستار به  270(نسبت پرستار به جمعيت  -

  )1،1-3،1در محدوده (نسبت پرستار به تخت فعال  -



 ٩٤

نفـر   100000پرسـتار بـه    270پايـه    نحوه محاسبه به اين صورت بود كه ابتدا بـا فـرض شـاخص   

ازي در شـد و در صـورتي كـه خروجـي مدلسـ      ها انجـام مـي   جمعيت مدلسازي براي كليه دانشگاه

بـود، محاسـبات نهـايي    ) نسبت پرسـتار بـه تخـت فعـال    (كنترلي  هاي تعيين شده شاخص محدوده

ايـن  . گرديـد  گرفت، شاخص پايه تعـديل مـي   شدند و در صورتي كه خارج از محدوده قرار مي مي

  .اند ارائه شده 57-3تا جدول  49-3برآوردها در جدول 

  

تا سـال  تا سـال  تا سـال  تا سـال      3333هاي منطقه امايشي هاي منطقه امايشي هاي منطقه امايشي هاي منطقه امايشي     رشد مورد نياز دانشگاهرشد مورد نياز دانشگاهرشد مورد نياز دانشگاهرشد مورد نياز دانشگاهبرآورد تعداد پرستار كارشناس و كارشناس ابرآورد تعداد پرستار كارشناس و كارشناس ابرآورد تعداد پرستار كارشناس و كارشناس ابرآورد تعداد پرستار كارشناس و كارشناس ا

1404140414041404        

، براي 270نسبت مطلوب تعداد  1404هاي علوم پزشكي كرمانشاه  و همدان در سال   براي دانشگاه

و بـراي دانشـگاه علـوم     262نسبت مطلوب تعـداد   1404دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال  

نفـر جمعيـت    100000كارشناس ارشـد بـه    264عداد نسبت مطلوب ت 1404پزشكي ايالم در سال 

  تعداد پرستار كارشناس 57-3تا جدول  49-3در جدول . برآورد گرديد

        

        شاخص كنترل كننده برآورد تعداد پرستارشاخص كنترل كننده برآورد تعداد پرستارشاخص كنترل كننده برآورد تعداد پرستارشاخص كنترل كننده برآورد تعداد پرستار

تا سـال   3جهت اطمينان از برآورد صحيح تعداد نيروي پرستار ليسانسه و باالتر مورد نياز در منطقه 

نفـر جمعيـت، از شـاخص نسـبت      100000مبناي شاخص پرستار بـه   ، عالوه بر محاسبه بر1404

پرستار به تخت نيز براي برآورد استفاده گرديد تا در نهايت نتايج اين محاسبات با يكديگر مقايسـه  

  .تعديل گردند و

  

        شاخص نسبت پرستار به تختشاخص نسبت پرستار به تختشاخص نسبت پرستار به تختشاخص نسبت پرستار به تخت

ت محـدودي در  مرور گسترده مستندات و مطالعات منتشر شده حاكي از آن بود كه تا كنون گزارشا

در حـال حاضـر   . نسبت پرستار به تخت در كشورهاي مختلـف منتشـر شـده اسـت      مورد شاخص

بـا  . باشـد  مـي  1،3استاندارد كشوري نسبت به پرستار كارشناس و كارشناس ارشد به تخت برابر با 

 آمايشي و در نظـر گـرفتن   3هاي علوم پزشكي منطقه  هاي هر يك از دانشگاه بيني تعداد تخت پيش

اعـداد بـه   . گـردد  ها برآورد مـي  براي اين شاخص، تعداد پرستار كارشناس ارشد دانشگاه 1،3مقدار 

  .آورده شده است 58-3دست آمده در جدول 

  

            1404140414041404مراحل برآورد تعداد ماما در سال مراحل برآورد تعداد ماما در سال مراحل برآورد تعداد ماما در سال مراحل برآورد تعداد ماما در سال 



 ٩٥

رويكرد براي برآورد تعداد ماما مورد  3در اين مستند جهت اطمينان از صحت برآوردها، همزمان از 

  :كه عبارتند از. بهره گرفته شده است 1404تا سال  نياز

  )ماما به جمعيت 45(نسبت ماما به جمعيت  -

  )ماما به ازاي هر زايمان 0،02با شاخص ( 1404نسبت ماما به تعداد زايمان در سال  -

  )ماما به ازاي هر زايمان 6با شاخص ( 1404نسبت ماما به تعداد پزشك متخصص زنان در سال  -

نفـر جمعيـت    100000ماما بـه   45حاسبه به اين صورت بود كه ابتدا با فرض شاخص پايه نحوه م

هـاي   شد و در صورتي كه خروجي مدلسـازي در محـدوده   ها انجام مي مدلسازي براي كليه دانشگاه

شدند و در صـورتي كـه خـارج از محـدوده      تعيين شده شاخص كنترلي بودند، محاسبات نهايي مي

ارائه  77-3تا جدول  69-3اين برآوردها در جدول . گرديد ص پايه تعديل ميگرفت، شاخ قراي مي

  .اند شده

        شاخص نسبت ماما به متخصص زنان و زايمان شاخص نسبت ماما به متخصص زنان و زايمان شاخص نسبت ماما به متخصص زنان و زايمان شاخص نسبت ماما به متخصص زنان و زايمان     ----1111

هـاي   طبق نظر خبرگان، با توجه به عزم دولت براي كاهش نسبت سزارين به زايمـان طبيعـي سـال   

هـا،   زنان و زايمان در تمـام دانشـگاه   ريزي جهت تأمين تعداد استاندارد متخصص آينده و نيز برنامه

  .ماما باشد 6در حدود  1404الزم است مقدار اين شاخص براي سال 

و طبق برآوردهاي انجام  1404ماما به متخصص زنان و زايمان در سال  6با در نظر گرفتن شاخص 

كي هـاي علـوم پزشـ    شده براي تعداد پزشكان متخصص زنان و زايمان در سال مقصد در دانشـگاه 

  .آمده است 78-3در جدول  1404تعداد ماما برآورد شده براي سال  3منطقه آمايشي 

  
 


