
 سال تالش و خدمت ٣٥بیش از 

بھداشتي   معاونت درمان يكي از معاونت ھاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
  درماني شھرستان جھرم بوده كه خود را موظف مي داند :

،   مراكز درماني كلینیك ھا ، ضمن نظارت بر كلیه مراكز دولتي اعم از بیمارستان ھا ،
درمان سوء مصرف مواد و مراكز خصوصي اعم از  ، مركز ١١٥درمانگاه ھا ، اورژانس 

مطب پزشكان عمومي و متخصصین ، دندانپزشكان ، دندانسازان ، مراكز فیزيوتراپي 
، مراكز بینايي سنجي ، مراكز راديولوژي ، دفاتر مامايي ، آزمايشگاھھا ، مراكز ترك 

بر منابع مالي اعتیاد مطابق با چك لیست ھاي نظارتي وزارت متبوع ، ايجاد مديريت 
، تأمین فضاي فیزيكي الزم ، تأمین تجھیزات پزشكي و غیر پزشكي ، درمان بیماريھا 
و تأمین نیروي پزشكي و پیراپزشكي جھت مراكز درماني تابعه با ھدف پیشگیري و 
درمان بیماريھا و تأمین ارتقاء كمي و كیفي سطح سالمت جامعه تحت پوشش 

  شھرستان جھرم گام بر دارد.

اونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني شھرستان جھرم مع
با برخورداري از نیروھاي با تجربه و كارآمد و آموزش ديده و حمايت مسئولین و 
بكارگیري تجھیزات به روز تبديل به مركزي برجسته در سطح شھرستان شده است. 

اندارد ھاي ملي تبديل به بطوريكه در راستاي انجام رسالت خويش با رعايت است
مركزي ممتاز و الگويي تمام عیار در كشور شده است و موجبات افتخار و سر بلندي 

  . مديريت و كاركنان را در پیشگاه ذات باريتعالي و مردم قدرشناس فراھم نموده است

  ارزشھا حوزه معاونت درمان 

م به عقايد و پايبندي به اصول و ارزشھاي اصیل و ناب اسالم و احترا   -١
  فرھنگ مردم

  توجه به اصل تكريم ارباب رجوع   -٢
  رعايت حقوق مادي و معنوي پرسنل   -٣
  حفظ اسرار بیماران   -٤
  بررسي ، رسیدگي و پاسخگويي به شكايات پرسنل و مردم   -٥

   

  ما معتقديم :



تحت پوشش ما بايد جايگاھي امن ، شايسته كرامت انساني ،   مراكز درماني
برخوردار از دانش پیشرفته ، فعال ، مسئولیت پذير ، ايثارگر ، مومن ، رضايتمند ، 
برخوردار از وجدانكاري ، انضباط ،روحیه تعاون و سازگاري اجتماعي ، متعھد به انقالب 

  و نظام اسالمي و شكوفايي ايران باشد .

ت انجام ما با اطالع از اھمیت ، حساسیت و دشواري ماموريت ھاي وزارت بھداش
اين خدمات را در راستاي افزايش رضايت مندي بیماران و ايجاد فضاي امن در مراكز 
درماني جھت ارباب رجوع و پرسنل درماني ، افتخاري براي خود تلقي مي كنیم 
و در درمان ھیچ بیماري صرف نظر از نژاد ، مذھب ، وضعیت اقتصادي ، مالي نبايد 

  .تاخیري صورت پذيرد

   

  حوزهشعار اين 

  ما به تغییرات اثربخش مي انديشیم

   

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بھداشتي درماني 
  مشتمل بر ادارات و واحدھاي ذيل مي باشد:  شھرستان جھرم

   

  اداره نظارت ، اعتبار بخشي بیمارستانھا و صدور پروانه ھاي موسسات درماني   -١

  اداره پزشكان   -٢

  اقتصاددرمان ، استاندارد وفناوريھاي سالمتاداره    -٣

  خدمات پرستاري دفتر    -٤

  واحد خدمات مامايي   -٥

  واحد صدور پروانه ھاي موسسات درماني   -٦



  واحد بیماريھاي خاص   -٧

  )  mmtدفتر نظارت بر مراكز درمان سوء مصرف مواد (   -٨

  واحد آمار و مدارك پزشكي و بايگاني   -٩

  پزشكيكمیسیون  -١٠

  واحد روابط عمومي -١١

 


