
  لیست خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  

  میزان اعتبارکل تامین شده توسط خیر  پروژه هاي کمک شده  نام خیر  ردیف
  -  به منظورساخت بیمارستان پیمانیه و منزل شخصی هکتارزمین  10اهداي   آقاي حاج محمدجعفرپیمان شادروان مرحوم جناب  1
  یال 000/000/300  مشارکت درخرید دستگاه سی تی اسکن   ردهنآقاي حاج اسداله دشادروان مرحوم جناب   2
  ریال 010/475/59  اهداي دستگاه الکتروکوترجراحی   آقاي حاج عبدالرزاق زارعیانشادروان مرحوم جناب   3
  ریال 000/000/40  یک دستگاه آبسردکن وآبگرمکن  – SPO2رابط سنسور  –سنسوردائمی بزرگسال  – TULعدد پروپ  2خریداري   آقاي عبدالرحمن عباسزاده جناب  مرحومشادروان   4
  ریال 000/000/100  دستگاه فن کوئل  4 -یک دستگاه کامپیوتروآمپلی فایر –یکدستگاه کولراسپیلت پاناسونیک   آقاي حاج اسداله زبردست جناب   5
  ریال 000/855/13  عدد برانکارداسکوپ 3  آقاي جمال چیدان جناب   6
  ریال 000/000/000/1  هزینه ساخت بخشی از درمانگاه تخصصی دربیمارستان پیمانیه   فرهنگآقاي علی جناب   7
  ریال 000/000/700/2  کمک به ساخت بخش اعصاب وروان بیمارستان پیمانیه  –هزینه ساخت بخشی از درمانگاه تخصصی دربیمارستان پیمانیه   آقاي مهندس حسن خواجه پورجناب مرحوم شادروان   8
  ریال 000/000/000/40  قطعه زمین مسکونی وتجاري دانشکده پیراپزشکی به ارزش تقریبی  22اهداء   آقاي حاج فرج اله ممتاز جهرمی  جناب  9

ساخت مسجد  –اینچ  LCD 42عدد  2اهداي  –اینچ ال جی  42اهداي یک تلویزیون  –اهداي سردخانه جسد   آقاي حاج محمد صادق سلجوقیجناب   10
رستان پیمانیه اهداء دودستگاه دیالیز به بیما –اهداء ده تخت مدرن دیالیزبه بیمارستان مطهري  –مارستان پیمانیه ومهمانسرادربی

گاه اهداء دودست –اهداء دودستگاه آبسردکن  –کاناله  3اهداء یک دستگاه نوارقلب  –دستگاه کولرگازي اسپیلت  5اهداء  –
  یون تومان وجه نقد جهت وسایل و تجهیزات آزمایشگاه میل 13اهداء  –یخچال دودستگاه  –تلویزیون 

--  

11  -  --  000/000/000/2 

12  -  --  000/000/500/3  
شادروان خانم ملک تاج پیمان ( فرزندسرکارحاجیه   13

  آقاي حاج محمد جعفرپیمان ) مرحوم جناب 
    یمانیه ه ساخت بخش اعصاب وروان بیمارستان پمتري درمجاورت زمین اهدائی بیمارستان پیمانیه کمک ب 900قطعه زمین  4اهداي 

    ساختمان جدید بخش دیالیز  مرتضی ابوطالبیجناب آقاي حاج   14
  حاج محمد اسماعیل جناب آقاي مرحوم شادروان   15

  ( جناب آقاي محمد خواجه اي )خواجه اي 
ومشارکت یمارستان اطستاد مطهري بزایشگاه ساخت بخش  –ساخت در حال اهداي زمین جهت بیمارستان دویست تختخوابی 

  درساخت دانشکده پرستاري وپیراپزشکی
  

    مشارکت درساخت اتفاقات جدید بیمارستان استاد مطهري   –کمک به بازسازي فضاي فیزیکی اورژانس   جالل سفید فرد جناب آقاي دکتر  16
    واقع درکلینیک هنري ( درمانگاه )  مهمانسرا ونمازخانه  حاج خرم جناب آقاي محمد عسکري نژاد و جناب آقاي   17
  درمانگاه مرحوم هنري   هنريالدین حاج جالل شادروان مرحوم جناب آقاي   18

  
  

      مرمت بخش وایستگاه پرستاري بخش سی سی یو   حاج عبدالرزاق زارعیان جناب آقاي   19
  



  میزان اعتبارکل تامین شده توسط خیر  پروژه هاي کمک شده  نام خیر  ردیف
  ریال  000/000/400  خرید دستگاه تست ورزش   مظفرابراهیمی جناب آقاي   20
  تومان 000/000/500/1  بلوك زایمان بیمارستان مطهريکمک  به ساخت   جناب آقاي مظفرابراهیمی   21
    احداث بخش مراقبتهاي ویژه نوزادان  جناب آقاي مظفرابراهیمی   22
    مانگاه )مهمانسرا ( در  محمد علی خرم جناب آقاي   23
    خرید تخت وآبسردکن اسکرین   نجانی زعلی جناب آقاي   24
ان ، شاغون ، ترمه ، کراده ومزکساخت پنج خانه بهداشت ( کوشک سرتنگ  – 6و  5ساخت مراکز بهداشت درمانی شهري شماره   حاج علی اکبرآهسته جناب آقاي   25

  پایگاه اورژانس جاده اي خفر  )
  

  

    مرکزبهداشتی درمانی پاد اهداء یک باب منزل مسکونی جهت   حاج عباس پاد اب آقاي جنمرحوم شادروان   26
    ی مساوات تپایگاه بهداشاهداء یک باب منزل مسکونی جهت   شیرین مساوات سرکارحاجیه خانم مرحومهشادروان   27
    د پایگاه اسالم آبااهداء یک باب منزل مسکونی جهت   حاج محمود مطیع اله جناب آقاي   28
    پایگاه فاطمه الزهراء ( س )  –کلینیک هنري واهداي زمین بیمارستان مطهري   حاج جالل الدین هنري جناب آقاي  مرحوم شادروان   29
    جهرم اهداي باغچه باغ و منزل مسکونی به دانشگاه علوم پزشکی جهت ساخت دانشکده پزشکی   دکترشکراله اکبريجناب آقاي مرحوم شادروان   30
    هکتارزمین سایت پردیس  27 –هکتارزمین به دانشگاه علوم پزشکی  2اهداي   سیداحمد حکیم زاده جناب آقاي مرحوم شادروان   31
  ایران هنري  ه سرکارحاجیه خانممرحومشادروان   32

  ) الدین هنري جالل شادروان مرحوم ( همسر

  

  ن ساخت خانه بهداشتی روستائی صادق آباد اهداي یک آپارتمان درشیراز ویک دستگاه آپارتمان درتهران وزمی
  

  حاج مرتضی خواجه اي جناب آقاي مرحوم شادروان   33
  عباس خواجه اي )جناب آقاي ( 

  

    اهداي زمین جهت بیمارستان دویست تختخوابی وساخت بخش اکوبیمارستان استاد مطهري 

  شادروان مرحوم جناب آقاي حاج عبداله خواجه اي   34
  المرضا خواجه اي  )( جناب آقاي غ

  

    اهداي زمین جهت بیمارستان دویست تختخوابی 

  اهداء زمین جهت مرکز بهداشتی درمانی قطب آباد   جناب آقاي ذبیح اله دهقانی   35
  

  

جناب آقاي حاج  –جناب آقاي حاج سید رحیم زارعیان   36
 –جناب آقاي حاج عزت اله صادقی  –علی اکبرآهسته 

جناب آقاي حاج  –تقی رحمانیان جناب آقاي حاج محمد 
شرکت تعاونی باغداران جهرم و  –مرتضی ابوطالبی 

  جمعی دیگرازخیرین 

  
  بخش هاي اتفاقات و سی سی یو بیمارستان مطهري 

  

  اهداي زمین جهت ساخت آزمایشگاه مرکزي   شادروان مرحوم جناب آقاي حاج غفوري   37
  

  



  تبارکل تامین شده توسط خیرمیزان اع  پروژه هاي کمک شده  نام خیر  ردیف

    اهداي زمین جهت احداث درمانگاه ترك اعتیاد وزمین مجاورآن   حاج نامی جناب آقاي  مرحومشادروان   38

    شهري  3ساخت پایگاه اورژانس شماره   محمد علی ثابت جناب آقاي مرحوم شادروان   39

    گاه اورژانس علویه پای %50ساخت   حاج حسین سراجی جناب آقاي  مرحوم شادروان   40
    اهداي زمین به سازمان انتقال خون   حاج نجات رحمانیان جناب آقاي   41
    دودستگاه دیالیز –اهداء یک دستگاه آمبوالنس به بیمارستان مطهري   مهین دخت صدیق سرکارحاجیه خانم   42
  ون ریال میلی 8500  احداث درمانگاه جدید خاوران   بدرالشیخان الفارسی جناب آقاي   43
    یکدستگاه آمبوالنس بیمارستان پیمانیهاهداء   جناب آقاي بدرالشیخان الفارسی   44
    ساخت پایگاه اورژانس جاده اي خاوران   اسداله الري پور جناب آقاي   45
    زمین مرکز درمان بسترکردیان   جمعی ازخیرین   46
    زمین جهت درمانگاه برایجان   جمعی ازخیرین  47
    اهداء خانه جهت سازمان انتقال خون   بنی هاشمی  حاج  قايآجناب   48
    اهداي زمین پایگاه اورژانس اسفنجان   آقاي قربانی جناب   49
    مترزمین پایگاه اورژانس جرمشت  3000اهداي   ؟؟؟  50
  تومان 000/000/000/1  ساخت نمازخانه بیمارستان حضرت سیدالشهداء ( ع )  احمد بهجو جناب آقاي   51
  تومان  000/000/000/1  ساخت مرکز جامع سالمت  حاج رضا حقیقت جناب آقاي   52
    تختخوابی حضرت سیدالشهداء ( ع ) 200هکتارزمین جهت ساخت بیمارستان  30اهداء  سید ابراهیم خواجهجناب آقاي   53
   ث بیمارستان قلب احدا –احداث مرکزدیالیز بیمارستان استاد مطهري  حاج مرتضی ابوطالبی جناب آقاي   54
  میلیون ریال  60000 احداث دانشکده پیراپزشکی  حاج فرج اله ممتازجناب آقاي   55
   اهداء زمین جهت احداث مرکزبهداشتی درمانی -احداث بخش شیمی درمانی و سرطان بیمارستان پیمانیه  حاج جواد شیرزادي جناب آقاي مرحوم شادروان   56
   احداث بخش شیمی درمانی بیمارستان مطهري  آقاي احمد قدرقدرجناب   57
 –هندس خواجه پور جناب آقاي ممرحوم شادروان   58

 ملک تاج پیمان سرکارحاجیه خانم 
 احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان پیمانیه 

  

   کمک جهت تکمیل و احداث بخش شیمی درمانی و سرطان بیمارستان پیمانیه  آقاي منوچهررازقی جناب   59
  میلیون تومان 360 کمک به تکمیل بخش غربالگري سرطان  آقاي احمد رضا صداقتی جناب   60
  احداث مرکز بهداشتی درمانی حیدرآباد  آقاي رضا حقیقت جناب   61

 

  

  اهداء زمین جهت احداث مرکز بهداشتی درمنی   آقاي محسن صحرائیان جناب   62
 

  



میزان اعتبارکل تامین شده توسط   پروژه هاي کمک شده  نام خیر  ردیف
  خیر

ت شرک - دکترشجاعی –شرکت داروئی  –کاالي پزشکی طب المهدي  –کاالي پزشکی تکنوطب  –دکترآقا مجیدي  –شرکت داروئی  –شرکت رئوف  –حاج مصطفی مباشري  –محمد نیک نیا   63
احسان  –کاتبی  حسام –حمید کاتبی  –الري  حسین ضیا –حاج غالمعباس مصلی نژاد  –حاج کاکاجان مصلی نژاد  – خانواده محترم قناعتیان –شرکت آرمان تندرست  –وقاراسدزاده  –آتیه فن 

   – محمد رحمانیان حاج ناصر و –بهزاددادگر  –محمد جواد دادگر  –عزت اله نقشوار  –حاج نیک نیا  –حاج اسماعیل صدوق  –هادي بخشی  –جالل وحاج محمد شادمند  –کاتبی 
 –ترخلیل پیمان دک –باقرمصلی نژاد  –ابوالفضل مصلی نژاد  –ابراهیم رحمانیان  –حبیب راستی  –مجید نوین  –عبدالرسول مصلی نژاد  –حسین جاوید  –حاج امراله معین  –شیرزادي  حاج

  ی اصغرعلحاج  –وحید اوسط  –معتمد  -مهدي قناعت پیشه   –وسف اراکی حاج ی –حاج محمد تقی معین  –حاج کریم صادقی  –حاج سیدفضل اله دستغیب  –حاج منصورمیمنه  -رحمانیان 
   دانشور –علی فرهنگ  –جواد دادگر  –غالمحسین دادگر  –مرحوم سعیده شکرنیا  –حاج نصراله محبتی  –حاج رسول طراحی  -زادگان عطاء

 

  اهداء دیگرتجهیزات و
  کمک هاي نقدي

    میلیون پول نقد 200یک منزل مسکونی تجاري + دانگ از 2  آقاي ابراهیم ترنجی جناب   64

  

  

  تجهیزات خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم زمین و  لیست اهدائی 

میزان اعتبارکل تامین شده   تعداد  نجهیزات اهدائی   دیفر
  توسط خیر

  ریال 3760000  عدد 11  ات مصرفی کوچک زجهیت  1
  ریال 20000000  -  فوت  12یخچال   2
  ریال 960000  عدد 12  فشارسنج دیواري   3
  ریال 15000  -  آبسردکن و دستگاه تصفیه آب   4
  8000000000  2  دستگاه رادیولوژي  5
  163500000  2  ست هندپیس دریل کالولیتد  6
  160000000  1  ست اره ارتوپدي  7
  22000000  1  یخچال ایستاده ویترینی  8
  2700000  3  دستگاه گلوکومتر  9

  16000000  4  ویلچر  10
  256000000  8  3000اسپیلت   11
  13620000  1  پدال کنترل دیکتافون  12



  

  

  تجهیزات خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم زمین و لیست اهدائی 
  

میزان اعتبارکل تامین شده   تعداد  نجهیزات اهدائی   دیفر
  توسط خیر

 000/000/6    دو عدد صندلی گردان   26

  000/000/18  اینچ ایکس ویژن  32دو دستگاه تلویزیون ال اي دي   27
  000/000/90    سردوگرم مدیا  30000دستگاه اسپیلت  2  28
  s - matic  000/000/40سردوگرم  34000یک دستگاه اسپیلت   29
  000/000/2    یک دستگاه پالس اکسی متري انگشتی   30
  000/000/320    عدد تشک مواج 4  31
  000/800    یک عدد دستگاه گلوکومتر  32
  000/000/128    چهارعدد رگ یاب   33
  000/000/700    ده عدد دستگاه فشارسنج  34
  000/000/200    دوعدد چراغ قوه پزشکی  35
  000/000/45    عدد آبسردکن 2  36

  3500000  1  فشارسنج عقربه اي  13
  6720000  4  لیتري  10کپسول اکسیژن   14
  14019200  1  تشک مواج  15
  7500000  1  اده آبسردکن ایست  16
  16000000  1  18000اسپیلت   17
  19000000  1  فوت  12یخچال   18
  96000000  16  فشارسنج دیواري  19
  15000000  1  آبسردکن و دستگاه تصفیه آب  20
  41360000  11  تجهیزات مصرفی کوچک   21
  000/000/19  -  فوت مجمع خیرین  12یخچال   22
  000/250/14  -  تصفیه آب  یک عددآبسردکن همراه با دستگاه   23
  000/000/96  -  عددفشارسنج دیواري مجمع خیرین 16  24
  000/000/35  -  عدد ویلچر 7  25



37  --    000/000/500/5 

38  --    000/000/000/2 

  000/320/7    دستگاه گلوکلومتراي کیوچک  39
  000/800    لیتري 10ترالی حمل اکسیژن   40
  000/000/100    سانتریفیوژ  41
  000/800/17    پتویک نفره بزرگسال  42
  000/000/35    ویلچربزرگسال  43
  000/000/52    گري 12000عدد اسپیلت  2  44
  000/750/9    مانومتردوشکنه خشک  45
  000/700/9    شیر 3آبسرد کن فلزي   46
  000/000/5    ویلچر تیوپ  47
  000/350/4    گوشی فشارخون بزرگسال عقربه اي  48
  000/200/2    پنکه دیواري پارس خزر  49

 

  تجهیزات خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم  زمین و لیست اهدائی
  

میزان اعتبارکل تامین شده   تعداد  نجهیزات اهدائی   دیفر
  توسط خیر

  000/000/64    گري 24000اسپیلت   50
  000/000/34  -  جنرال 12000اسپیلت   51
  000/000/242  -  اجنرال  30000اسپیلت   52
53  --  -  000/000/500/10  
  000/000/20  -  شیردوش برقی   54
  000/000/60  -  ان سی پپ  55
    تخت 40  اهداء تخت دیالیز   56
    دستگاه 10  اهداء دستگاه دیالیز  57
    عدد 4  اهداء سردخانه جسد  58
    عدد LED 8و  LCDاهداء   59
    دستگاه 10  اهداء کولر اسپیلت   60



    عدد 10  اهداء آبسردکن   61
    عدد 10  اهداء یخچال   62
    عدد 4  اهداء تلویزیون   63
    عدد 1  اهداء دستگاه کوتري   64
    عدد 10  دستگاه فن کوئل  65
    عدد 2  آمپلی فایر  66
    عدد 2  دستگاه کامپیوتر  67
    عدد 10  برانکارد  68
    عدد 1  خریددستگاه تست ورزش   69
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  م تجهیزات خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرزمین و لیست اهدائی 
  

میزان اعتبارکل تامین شده   تعداد  نجهیزات اهدائی   دیفر
  توسط خیر
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    -  کمک به احداث بلوك زایمان  85
    -  درمانگاه تخصصی پیمانیه  86
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