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بسمه تعالي

1397- نمودار سازمانی  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران
        هیأت امناء

مدیریت داروخانه های دانشکده داروسازی- مدیریت داروخانه های بیمارستانی- شبكه ها ومراكز بهداشت - مراکز تحقیقاتی مستقل یاوابسته - پزوهشكده ها-پزوهشگاه ها-مراکزآموزشی ودرمانی -  دانشکده ها 

ریاست دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت و           
برنامه ریزی منابع

معاونت غذا ودارو معاونت تحقیقات وفنآوریمعاونت درمان  معاونت دانشجویی معاونت آموزشی

مدیریت امور آموزشی 

مدیریت مطالعات و
توسعه آموزش پزشکی

مدیریت نظارت و اعتبار 
بخشی بیمارستانها 

دانشگاه  مركز بهداشت

مدیریت نظا رت بر 
موادخوراكی،آرایشی 

وبهداشتی

مدیریت نظا رت بر 
دارو و مواد مخدر

مدیریت توسعه سازمان و 

سرمایه انسانی

،مدیریت برنامه ریزی منابع مالی
بودجه وپایش عملکرد

مدیریت امور مالی

مدیریت تحول ، برنامه     
ریزی و مطالعات كاربردی

مدیریت فنی ونظارت بر 
طرحهای عمرانی

مدیریت بازرسی ،ارزیابی    گزینش 
عملکرد ورسیدگی به شکایات

حراست  دفتر ریاست 

هیئت ممیزه شورای دانشگاه

مدیریت امور  
دانشجویی

مدیریت امورهنری و 
فوق برنامه 

مدیریت آماروفنآوری 
اطالعات 

مدیریت  امور تحقیقات 

مدیریت  اطالع رسانی  
پزشکی 

تعالی بالینی ومدیریت

امور بیمارستانی

مدیریت تحصیالت 
تکمیلی

مدیریت آزمایشگاه  
كنترل

مدیریت توسعه فناوری و 

ارتباط با صنعت

مدیریت روابط  

عمومی               

مركز تحقیق وتوسعه 
سیاستهای دانشگاهی

مدیریت امور  
خوابگاهها

مدیریت امورحقوقی

دبیرخانه ستاد استعداد  
های درخشان

معاونت بهداشتي ورئیس مركز 
بهداشت دانشگاه

اجتماعی فرهنگیمعاونت

مدیریت امورفرهنگی

مدیریت نظارت وتوسعه  مدیریت تربیت بدنی
امور عمومی

معاونت بین الملل 

مدیریت توسعه امور بین 
الملل

بین الملل مدیریت روابط

سازی  بینمدیریت توانمند
المللی نیروی انسانی

مدیریت توسعه منابع 
وپشتیبانی

مديريت بين المللی
سازی الکترونيک

پردیس بین الملل 

آزمایشگاه جامع تحقیقات 

ومبارزه  مدیریت پیشگیری
بابیماری ها

مدیریت بهداشت محیط  
وحرفه ای

خانواده  مدیریت بهداشت 
،تغذیه ومدارس وجمعیت

مدیریت شبکه و ارتقاء 
بهداشت

سالمت و  دبیرخانه گارگروه

امنیت غذائی استان

اجرائی  دبیرخانه هیأت 
جذب

مدیریت حوادث و 
فوریتهای پزشکی

هیأت امناءدبیرخانه

مدیریت بهداشت  
و اعتیادروانی،اجتماعی

مدیریت مشاركتهای  
مردمی

مؤلفه های  مدیریت
اجتماعی  سالمت

عمومی  مدیریت امور
مراكز تحقیقاتی

هیآت علمیمدیریت امور

دانشجویان شاهد اداره امور

و ایثارگر

مدیریت امور پرستاری

مدیریت هماهنگی
امور بیمه، تعرفه و 

استاندارد

و پایش مدیریت نظارت
فراورده های سالمت


