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   :تدوینتهیه و

 

 

 اداره آمارواطالع رسانی دانشگاه :

 حمانیانوجیهه ر ،قسوری میترا

 

 :با تشکر از رابطین آماری

 ، نرگس شاه علیان ونسیم بزرگ زاده ،خانمها : ندا اعظمی،پوران زاهد نیا ، مریم کارگر 

 آقای محمد امین فرهمندفرد

 

 و با تشکر از طراح جلد: 

 آقای مهندس منصور تفویضی

  



 

 

 باتشکروقدردانی از:

 رئیس  محترم دانشگاهمحمد رحمانیان دکتر

 دکتر مهدی مصلی نژادمعاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

 معاون محترم آموزشی دانشگاهاباذر روستازاده  دکتر

 معاون محترم دانشجویی وفرهنگی دانشگاه دکتر محسن حجت

 وفناوری دانشگاه تحقیقاتمعاون محترم  کاووس صلح جودکتر 

 دکترابوالفضل نیکوسیرمعاون محترم غذاودارو دانشگاه

 معاون محترم درمان دانشگاهقهرمان بمانا  دکتر

 محترم بهداشتی دانشگاه عاونمجیدارجمند مدکتر

  



 

 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 6 ................................................................................................................................اتیکل: اول فصل

 91 ......................................................................... منابع و تیریمد توسعه معاونت است،یر حوزه: دوم فصل

 85 ........................................................................................................... دارو و غذا معاونت: سوم فصل

 66 ........................................................................................................... یآموزش معاونت: چهارم فصل

 911 .............................................................................................. ییدانشجو یفرهنگ معاونت: پنجم فصل

 935 ............................................................................................... یفناور و قاتیتحق معاونت: ششم فصل

 985 ............................................................................................................... درمان معاونت: هفتم فصل

 916 ............................................................................................................................. 998 اورژانس

 411 .......................................................................................................... یبهداشت معاونت: هشتم فصل

 461 .................................................................... 9318 سال یکشور یسرشمار اساس بر تیجمع: نهم فصل

 461 ........................................................................................................ امنا اتیه یشاخصها: دهم فصل
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 صل اول: کلیات

 سخن خنست

 به در دسرتس بودن آمارصحیح ومستندمی باشدبدون تردید مدیریت هرسازمان وارگانی وابسته 

مديريت خوب پيش شرط الزم براي افزايش كارايي واثرخبشی خدمات تندرسيت است براي آنكه اطالعات 

بطور مطلوب بر مديريت تاثري گذارد بايد تصميم گريندگان در هر نقطه اي از چرخه مديريت از آن 

 اطالعات استفاده منايند.

کی وخدمات هبداشتی درمانی جهرم طبق روال سالیان گذشته اقدام به دانشگاه علوم پزش

که با هدف دستیابی به اطالعات منسجم وکامل از آمارهای موجود  منوده  6931گردآوری  سالنامه آماری سال 

های ر در معاونت خبش  هتیه گردیده وحاصل تالش کارشناسان اداره آمار واطالع رسانی و رابطین حمرتم آما دهدر 

. امید است در هببود کمی وکیفی خدمات ارائه شده توسط مسئولین وکارکنان واحدهای خمتلف دانشگاه می باشد

 دانشگاه  وبرنامه ریزی صحیح جهت آینده ای هبرت،موثر واقع شود.

خود ،ما بدون شک ارائه چنین جمموعه ای خالی از اشکال نیست. امیدواریم با ارائه انتقادات وپیشنهادات سازنده 

 رادرپربارمنودن حمتوای جمموعه های آتی یاری منایید.

 

 دکرتحممدرمحانیان

 رئیس دانشگاه

  



 

 

6 

 تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشجوي پزشكي تحت عنوان 04با پذيرش  6531دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم در سال 

 دانشگاه شيرازآغاز نمود  .دانشكده پزشكي  فعاليت خود را زير نظر 

متر مربع باز سازي گرديد و  3444با زير بناي 6510پس از پيروزي انقالب اسالمي ،ساختمان دانشكده در سال 

 دانشجوي پرستاري فعاليت مجدد خود را شروع كرد . 04دانشجوي پزشكي و  04با پذيرش  6513در سال  

ازدانشگاه علوم پزشكي شيرازمنفک و بطور 6533ماني در سال دانشكده بدنبال ادغام با واحدهاي بهداشتي در

 مستقل تحت نظارت مستقيم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت .

متر مربع زير 60344مجتمع پرديس  دانشگاه با  6533دانشكده به دانشگاه ارتقاء يافت ودر سال  6531در سال 

ا، وفناوري، دانشجويي وفرهنگي ، دارووغذتحقيقات امل توسعه، آموزشي ،بنا افتتاح گرديد معاونتهاي دانشگاه ش

 درمان وبهداشتي ميباشد

شامل خوابگاههاي دختران)بوستان ،گلستان ،  خوابگاه دانشجویی 7 دانشگاه داراي 6501درپايان سال 

وپانسيون  دانشگاهتخر ،اس.مجموعه ورزشي بوده است.بهارستان كوثر(وپسران )احسان ،شهيداكبري ،وشهيددانشپور(

 پزشكان دراين مجتمع واقع شده است.

 بوده ودر رشته هاي دكتري تخصصي سه دانشکده پزشکی ، پرستاری و پیراپزشکیدانشگاه داراي  

قطع و م، كارشناسي ارشد انگل شناسي وپرستاري داخلي جراحي اطفال ،دكتري عمومي پزشكي  بيهوشي و

، اتاق عمل ، هوشبري ، بهداشت عمومي ،علوم آزمايشگاهي وفوريتهاي  پرستاري كارشناسي در رشته هاي 

 پزشكي دانشجو مي پذيرد .

نفر 077نفر وپذیرفته شدگان در رشته های فوق الذکر   4771دانشجویان درحال تحصیل 

 بوده است.
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شكي جهرم با     شگاه علوم پز شي درماني   دان ستان آموز ستان درماني  )مطهري وپيمانيه( و دوبيمار اتم خيک بيمار

پايگاه بهداشصصتي درماني شصصهري،  0مركزو  1االنبيا خفرودرمانگاههاي تخصصصصصصي مربوطه ، درحوزه بهداشصصت  

پايگاه اورژانس شهري   63وخانه بهداشت   11،يک مركز تسهيالت زايماني، بهداشتي روستايي    پايگاه 6مركزو 60

 ي به مردم شهرستان وشهرهاي همجوار مي باشد.درحال خدمت رسان يک اورژانس هوايي وجاده اي و
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 حوزه ریاست، معاونت توسعه مدیریت و منابعفصل دوم: 

 

 اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات
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 تعداد شکایات واصله ) ثبت شده (

 9316سال 

4 4 4 4 4 4 4 4 
شكايات ارجاع شده از دفتر ارزيابي عملكرد و 

 پاسخگويي به شكايات

 شكايات ارجاع شده از سوي رياست دانشگاه 0 4 6 4 4 4 4 5

 با مراجع مستقيم به اداره بازرسي تحويل 3 5 6 4 4 0 4 60

 ارجاع شده از دستگاه هاي ناظر برون سازماني 4 4 6 0 4 4 4 5

 ارجاع شده از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 4 4 4 4 4 4 4 4

 ارجاع شده از ساير مراجع 4 4 4 4 4 4 4 4

 جمع 64 5 5 0 4 0 4 04

 

 به شکایات مقایسه تعداد شکایات واصله به دفتر رسیدگی

 

 نمودار فوق نشان دهنده روند كاهشي تعداد شكايات واصله به دفتر رسيدگي به شكايات مي باشد.
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 دانشگاهامورحقوقی 

تعداد كل پرونده هاي  پرونده هاي اجرائي پرونده هاي مختومه نوع پرونده

 كل حقوقي كيفري كل حقوقي كيفري سال مطروحه

 03 56 1 03 63 65 0 6505سال 

 50 66 0 0 06 0 60 6500سال 

 50 05 3 61 66 1 3 6503سال

 55 65 5 64 04 3 63 6501سال

 

 نمودارمقایسه عملکرد امورحقوقی
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 کمیته رفاهی دانشگاه 

 مبلغ تعداد عملكرد

 ريال 444/344/305/61 نفر 133 0، تبصره 5تبصره واگذاري وام به پرسنل رسمي، پيماني، 

 ريال 444/444/544/5 نفر 613 بازنشستگانواگذاري وام 

 ريال 444/444/044/0 نفر60 واگذاري وام رهن منزل به اعضاء هيات علمي و متخصصين جديدالورود

 ريال 444/444/544/6 نفر 65 واگذاري وام خريدلوازم منزل  به اعضاء هيات علمي و متخصصين جديدالورود

 ريال 444/644/005 - هزينه پاداش به فرزندان ممتاز كاركنان دانشگاه

 ريال 444/444/113/0 نفر0113 دانشگاهن پرداخت كارت هديه رمضانيه به پرسنل وبازنشستگا

 انعقاد قرارداد بيمه نامه آتش سوزي ،سيل وزلزله كليه مراكز درماني واداري دانشگاه 
6/403/006/033/335 

 ريال

برگزاري اردوهاي زيارتي وسياحتي جهت واحدهاي مختلف تحت پوشش دانشگاه درون استان و 

 خارج ازاستان )مشهد ،گيالن،قشم،كيش ،سپيدان، سي سخت،  و...(
 ريال 444/444/444/0

،راديولوژي،بهورز، برگزاري مراسم و پرداخت كارت هديه به مناسبت روز كارمند

 ،ماما،پرستار،آزمايشگاه ، كارگر وروز حمل ونقل
 ريال 6/ 444/444/503

 توزيع غذا جهت پرسنل و اعضاي خانواده به مناسبت هاي شغلي

 نفر(504برگزاري اردوي زيارتي كربالي معلي  جهت كاركنان دانشگاه در فروردين ،مرداد ،شهريور،مهر ،آبان ماه)

 نفر ازپرسنل معاونت هاي مختلف دانشگاه 001جهت برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس 

 تنظيم تفاهم نامه كارت اعتباري بيمه  ملت جهت پرسنل دانشگاهو انعقاد قرارداد بيمه تكميلي كاركنان با بيمه سينا

 شوركبابت اسكان در مهمانسراي دانشگاه علوم پزشكي شيراز وساير دانشگاههاي علوم پزشكي صدور معرفينامه جهت پرسنل 

 صدور معرفينامه جهت پرسنل بابت خريد اقساطيمورد(   و  64تنظيم تفاهم نامه با شركت ها و فروشگاههاي مختلف )

 برگزاري نمايشگاه فرش عالي مقام كاشان جهت پرسنل دانشگاه

يگيري انعقاد پ امورعمراني وتاسيسات وپيگيري انعقاد بيمه نامه مسئوليت مدني دانشگاه دربرابركاركنان اداره توسعه فيزيكي ، 

 عمومي و فني مديران دانشگاهبيمه نامه مسئوليت مدني 

 انعقاد قرارداد با استخر شناي شهيد فرجام جهت استفاده پرسنل بازنشسته دانشگاه

شگاه فاهي آن دانتنظيم تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشكي شيراز جهت استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه از امكانات ر

 )ورزشي و سالن غذاخوري(
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 و کمکهای معیشتی اعطایی به کارکنان دانشگاه   عداد وامهات

 

 نمودار فوق نشان دهنده روند افزايشي واگذاري وام ها وكمكهاي معيشتي به كاركنان دانشگاه مي باشد.
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 روابط عمومی دانشگاه

 اخبــار و رسـانـه

  دانشگاه به صورت روزانه هايرياست و  معاونتانعكاس اخبار حوزه 

  01عنوان خبري و متون آموزشي از ابتداي سال  604درج  

 فرايند درج خبر : 

 اختصاص هر روز هفته به يكي از معاونت هاي دانشگاه و تماس مستمر با رابطين جهت خبرگيري 

 انتخاب سوژه 

  تنظيم و تدوين و ويرايش متن خبر 

  تصوير 

  تاييد مديريت 

  .درج در سايت دانشگاه/ وبداي وزارت بهداشت/ ارسال به شبكه هاي اجتماعي شامل تلگرام. سروش
 اينستاگرام و آپارات 

 ارتباط با رسانه

 ال اخبار سنيم و كانت مهر.فارس. شامل :خبرگزاري ايسنا. ايرنا.صدا و سيما.)رتباط مستمر با خبرگزاري ها ا
 (جهرم 

  ارتباط با مطبوعات محلي 

  جهت پوشش اخبار و رويدادهاي مهم دانشگاه سيماارتباط مستمر با مركز صدا و 

 روابط عمومی الکترونیک 

 . پورتال دانشگاه :6

  دانشگاه به صورت روزانهپورتال درج اخبار دانشگاه در صفحه نخست 

 درج اطالعيه ها 

  به روز نمودن بنر متحرک سايت 

  آلبوم تصاوير 

  تكميل و به روز رساني صفحه روابط عمومي 

 درج اخبار دانشگاه در وبداي وزارت بهداشت .0

 Sms     

 .  سامانه5 

 انعکاس اخبار در شبکه های اجتماعی

 :(عضو  6304) تلگرام    

 :(عضو 304) سروش 

 :(فالوور 6044) اينستاگرام 

 . آپارات 
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 سمعی و بصری 

  كپشن خبري 044تهيه ،  فيلم و كليپ 30توليد 

 تهيه تصاوير و آرشيو عكس 

 فيلمبرداري وعكاسي ازمراسم هاي جشن، افتتاحيه ها، اختتاميه ها، كنگره ها و همايش هاي دانشگاه 

  نياز حسب شده ضبط فيلمهاي مونتاژ و تدوين 

  تصويربرداري دوره اي از پروژه هاي عمراني دانشگاه و توليد و انتشار گزارش مصور از آنها 

 در برگزاری مراسم ها  برگزاری و مشارکت

  تهيه تقويم مناسبت هاي ملي و سالمت جهاني )تنظيم پيام متناسب با هر مناسبت /تهيه گزارش خبري
 و گزارش سالمت( 

  ... برگزاري مراسم هاي جشن. جشنواره ها و افتتاحيه ها و 

 تهيه تقديرنامه 

 تبـــلیغــــات 

  چاپ بنر خوشامد، اطالعيه ها، تبريک و تسليت 

 تبليغات محوطه دانشگاه 

  تبليغات شهري 

 انتشــــارات 

  : نشريات 

 تدوين و ويرايش كليه مطالب، تصاوير، تهيه مستندات، طراحي و امور اجرايي و نظارت بر امور  ، تنظيم
 چاپ 

 : بروشورها 

  تنظيم متون، طراحي و نظارت بر امور چاپ 

 اقدامات...دیگر 

 مطبوعاتي و راديوتلويزيوني با مسصئوالن  –وگوهاي اختصاصي هاي خبري و گفترگزاري نشستب
 دسصتگاه 

  تهيه جوابيه، توضيح، اصالحيه، تكذيبيه و تائيديه با هدف شفاف سازي 

 سانه در رموقع به انتقادات و شبهات به ها نسبت به انعكاس اخبار وزارتخانه و پاسخگويي بهپايش رسانه
 مقاطع مختلف رسانه

  طور مستمرو شبكه هاي اجتماعي به تدوين و قرار دادن بولتن اخبار مهم وزارت متبوع در سايت 

 هاي وزارت متبوع.پوشش خبري و تصويري مراسم و برنامه  
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 مدیریت توسعه سرمایه انسانی

 )رسمي وپيماني(به تفكيک  انشگاهخروجي د كاركنان 

 

 کارکنان ورودی دانشگاه 

 هیئت علمی  وپیمانی(کارکنان)رسمی  سال

 6 4 4937سال

 3 33 4934سال

 05 5 4930سال 

 3 61 4939سال 

 4 0 4931سال 

 1 3 4931سال 

 4 63 4931سال 

 04 603 جمع
 

  

 جمع فوت  اخراج وانصراف انتقالی بازنشسته  

 36 0 0 63 03 4937سال

 01 6 60 3 01 4934سال

 33 0 1 04 03 4930سال 

 50 0 3 66 66 4939سال 

 03 0 0 63 00 4931سال 

 03 0 1 05 63 4931سال 

 34 4 3 63 01 4931سال 

 503 66 03 665 633 جمع
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 نمودارکارکنان ورودی وخروجی دانشگاه)رسمی وپیمانی  (

 

 نمودار مجوزهای استخدامی تخصیص داده شده به دانشگاه

 

 

 مورد قرارداد كار معين بوده است. 05مورد استخدام پيماني و 36تعداد 6501مجوز سال 640است كه از الزم به ذكر 
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 4931سال  4931سال  عنوان

 3016 3005 صدوراحكام كارگزيني

 044 534 تنظيم خالصه پرونده

 03 55 تبديل وضع كاركنان از پيماني به رسمي آزمايشي

 604 044 آزمايشي به رسمي قطعيتبديل وضع كاركنان رسمي 

 54 04 برقراري وتائيد حقوق موظفين وبازنشستگان

 044 344 تشكيل پرونده امورگزينش استخدامي

 00 04 تعدادپرونده هاي مطرح شده درنقل وانتقاالت

 03 63 تبديل صندوق بازنشستگي

 0 4 استردادبيمه عمرمتوفيان دانشگاه

 33 33 وازدواجپرداخت كمک هزينه فوت 

 00 35 صدور وابطال دفترچه بيمه

 05 04 محاسبه مدت سربازي

 00 53 محاسبه مدت طرح

 053 600 امورمربوط به صدور معرفينامه طرح

 33 33 امورمربوط به صدور گواهي نامه پايان طرح

 61 65 امورمربوط به جذب متخصصين ضريب كا

 3 4 امورمربوط به جذب طرح هيات علمي

 60 0 امورمربوط به جذب متعهدين خدمت در قالب هيات علمي

 60 0 امورمربوط به جذب  هيات علمي

 0 0 امورمربوط به جذب پيام آوران بهداشت

 0044 0044 امورمربوط به وروداطالعات وتكميل نهائي فرمهاي ارزشيابي

 00 04 امورمربوط به نقل وانتقاالت

 03 644 ارسال گزارشهاي مختلف آماري

 36 03 امورمربوط به آزمون استخدامي
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 9316توزیع فراوانی پرسنل شاغل در دانشگاه  درسال 

 

  

 نوع استخدام
 

 محل خدمت

 رسمي
 

 پيماني
 قراردادكارمعين

 (5)تبصره

پيام آور 
طرحي 
 kوضريب 

مشاغل 
 كارگري
)تبصره 

0) 

 شركتي
پزشک  
 خانواده

 جمع ساير

معاونت آموزشي، 
 تحقيقات وفناوري

06 0 00 0 05 4 4 
 )راننده(0

 
05 

معاونت دانشجويي  
 وفرهنگي

 06 )راننده(0 4 4 60 0 0 0 64

 
 معاونت بهداشتي

056 63 51 10 30 
نفر 0)3

پزشک 
 خانواده(

35 (65 
نفر پزشک 

نفر  0و
دندان 
پزشک 

 ماما( 53و

 033 )راننده(05

معاونت توسعه 
 وحوزه رياست

 603 )راننده(65 4 3 54 4 05 64 00

 01 )راننده(6 4 4 5 1 3 4 66 ستادمعاونت درمان

 03 4 4 4 6 65 50 61 00 اورژانس

 143 )راننده(0 4 03 663 610 36 60 604 بيمارستان پيمانيه

 4 3 664 640 33 54 606 بيمارستان مطهري

پزشک 0)61
متخصص 
مرد ، يک 
عمومي زن 

 راننده(1و 

303 

 4 53 66 10 1 3 53 بيمارستان خفر

پزشک 5) 0
عمومي 
مردويک 

 راننده(

615 

 4 4 66 65 00 5 63 معاونت غذاودارو
)يک 0

داروسازويک 
 دامپزشک(

13 

 3 4 4 4 4 4 4 4 3 ماموربه خدمت

 0033 10 35 30 530 030 533 660 330 جمع كل
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 9316شاغل دردانشگاه  سال توزیع فراوانی پرسنل 

 مدرک
 

 محل خدمت

 دكترا

فوق 
 ليسانس

 ليسانس
فوق 
 ديپلم

 جمع زيرديپلم ديپلم

ص
ص

تخ
م

مي 
مو

 ع
ک

زش
پ

 

كي
زش

ن پ
ندا

د
 

ساز
رو

دا
 

 رسمي
  304 54 00 11 563 51 0 0 60 0 زن

 033 61 30 03 666 01 0 0 06 3 مرد 330

 پيماني
 31 4 5 3 33 3 4 4 6 4 زن

660 
 51 4 6 4 00 0 4 4 6 6 مرد

 قراردادكارمعين
 631 4 00 05 600 1 4 4 6 4 زن

533 
 636 4 53 00 01 1 6 4 6 4 مرد

پيام آور طرحي 
 kوضريب 

  530 4 4 0 030 04 3 0 63 05 زن
 644 4 4 3 35 0 6 0 5 60 مرد 030

 مشاغل كارگري
 660 15 36  4 4 4 4 4 4 زن

530 
 033 660 600  4 4 4 4 4 4 مرد

 شركتي
 03 5 64 3 50 4 4 4 4 4 زن

30 
 51 4 05 0 0 0 4 4 4 4 مرد

 پزشک خانواده
 03 4 4 00 0 4 4 0 3 4 زن

35 
 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 مرد

 ساير)قرارددي(
 6 4 4 4 4 4  4 6 4 زن

10 
 13 3 03 4 4 4 6 4 *0 0 مرد

 جمع
 6503 55 603 605 360 34 0 3 04 03 زن

0033 
 014 05 540 606 563 04 3 3 51 54 مرد

 

 نمودار فراوانی پرسنل شاغل دردانشگاه

 

رسمی

91%

پیمانی

1%

قرارداد کارمعین

41%

اطرحی ،پیام آوروظریب ک

07%

مشاغل کارگری

41%

شرکتی

1%

پزشک خانواده

0%

سایر

9%



 

 

 

 جنسيت 49
 نوع استخدام

 جمع مرد زن

 330 033 340 رسمي
 660 51 31 پيماني

 533 636 631 قراردادكارمعين
 030 644 530 وپيام آور kطرحي وضريب

 530 033 660 مشاغل كارگري
 30 51 03 شركتي

 35 1 03 پزشک خانواده
 10 13 6 ساير
 0033 014 6503 جمع

 

 9316نمودار فراوانی کل پرسنل شاغل در دانشگاه به تفکیک جنسیت سال

 

  

58%

42%

زن مرد
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 روند افزایش پرسنل شاغل در دانشگاه

 سال

 نوع استخدام
6504 6506 6500 6505 6500 6503 6501 

 301 361 300 313 310 350 313 رسمي وپيماني

 533 000 063 003 030 054 531 قراردادكارمعين

 6450 030 061 300 310 353 101 ساير

 0033 0604 0631 0650 0433 6000 6000 جمع

 

 یش پرسنل شاغل در دانشگاه  افزا روند نمودار

 

 نمودار نشان دهنده روند افزايش پرسنل شاغل در دانشگاه طي  چند سال اخير است.

 

  

1949

1999

2078

2134

2176
2190

2285

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
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 9316پزشکان متخصص وفوق تخصص  شاغل دردانشگاه سال 

 جمع زن مرد نوع تخصص

 3 0 5 داخلي

 0 5 6 قلب

 5 4 5 عفوني

 3 0 5 اطفال

 6 4 6 جراحي پالستيک وترميمي

 6 6 4 جراحي سرطان

 6 6 4 هماتولوژي وسرطان اطفال

 0 0 0 روانپزشكي

 64 0 3 بيهوشي

 3 0 5 پرتونگاري

 3 0 5 آسيب شناسي

 0 6 5 پوست وآميزشي

 1 4 1 جراحي عمومي

 5 4 5 ارولوژي

 0 6 5 ارتوپدي

 5 6 0 توانبخشي

 0 . 0 جراح مغزواعصاب

 6 6 4 داخلي مغزواعصاب

 6 6 4 بيماريهاي اعصاب

 0 6 6 گوش ، حلق وبيني

 64 64 4 زنان وزايمان

 3 0 3 چشم

 5 4 5 گوارش و كبد بالغين

 6 6 4 نفرولوژي

 6 4 6 پزشكي اجتماعي

 6 4 6 فلوشيپ درد

 0 0 4 غدد بزرگسال

 3 3 0 طب اورژانس

 641 03 30 جمع
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 9316یراپزشکان شاغل دردانشگاه  برحسب رشته های شغلی )شامل رسمی، پیمانی و... ( سال پ

 زن مرد رشته وتخصص

 01 9 كارشناس سالمت روان

 3  روانشناسي باليني
 4 7 كارشناس بينائي سنجي

 4 7 بهداشت كاردهان ودندان

 شرکتی( 01)144  )یک شرکتی(477 وباالترپرستارليسانس 

 9 4 پرستارفوق ديپلم

 0 4 پژوهشگر سالمت
 پزشک خانواده( 3یک شرکتی و)447  ماماليسانس وباالتر

 پزشک خانواده(03شرکتی و9)41  ماما كاردان

 9 44 بهيار

 7 4 كمک بهيار)بهدار(

 71 04 بهورز

 شرکتی( 1)17 9 كارشناس  هوشبري
 3 4 وتكنسين هوشبريكاردان 

 )دوشرکتی(99 7 كارشناس اتاق عمل

 41 4 كاردان وتكنسين اتاق عمل

 9 17 كارشناس  امورفوريتهاي پزشكي

 7 44 كاردان وتكنسين امورفوريتهاي پزشكي

 1 7 كاردان آزمايشگاه تشخيص طبي
 0 7 كارشناس امورتوانبخشي
 44 )دوشرکتی(41 كارشناس بهداشت محيط

 0 )دوشرکتی(1 وتكنسين بهداشت محيط كاردان
 0 4 كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريها

 7 1 كارشناس مبارزه با بيماريها
 7 47 كاردان پيشگيري ومبارزه با بيماريها

 1  كارشناس بهداشت حرفه اي

 7 0 كاردان بهداشت حرفه اي

 4 7 مددكار بهداشتي ودرماني

 4 7 مربي خدمات بهداشتي
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 9316پیراپزشکان شاغل دردانشگاه  برحسب رشته های شغلی )شامل رسمی، پیمانی و... ( سال 

 زن مرد رشته وتخصص

 1 7 كارشناس برنامه وخدمات غذائي )كارشناس تغذيه(

 0 0 كارشناس موادخوردني آشاميدني آرايشي وبهداشتي

 1   0 كارشناس آزمايشگاه غذا ،دارو وبهداشتي
 یک شرکتی()93 )یک شرکتی(01 آزمايشگاهكارشناس 

 0 4 كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
 1 4 كارشناس اموربيمارستانها

 07 3 كارشناس فناوري اطالعات سالمت

 1 4 كاردان فناوري اطالعات سالمت
 41 0 كارشناس  بهداشت خانواده

 01  كاردان وتكنسين بهداشت خانواده

 0 4 پژوهشگر سالمت
 4 7 تكنسين اموردارويي
 4   7 كارشناس امورداروئي

 4 7 كارشناس ساخت پروتز هاي دندان
 9 7 كارشناس ارتباطات وعمليات
 4 7 كارشناس اقتصاد سالمت
 44 4 كارشناس بهداشت عمومي

 43 47 كارشناس پرتوشناسي
 4 1 كاردان پرتوشناسي

 4 7 كارشناس پرتودرماني

 4 7 سازماني سالمتكارشناس تعالي 
 4 مسئول پذيرش آمارومدارک پزشكي

 

7 

 جمع کل
910 4714 

4149 
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 ( دانشگاهkاعضای هیئت علمی )رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی وضریب

 تعداد سال

6504 36 

6506 33 

6500 03 

6505 00 

6500 664 

6503 664 

6501 606 
 

 نمودار روند تغییرات تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه 

 

 نكته قابل توجه روندصعودي نمودارمي باشد.

 

  

81 85
98 99

110 110

121

0

20

40

60

80

100

120

140

1 3 9 0 1 3 9 1 1 3 9 2 1 3 9 3 1 3 9 4 1 3 9 5 1 3 9 6
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 ( دانشگاه kاعضای هیئت علمی )رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی وضریب

 

 9316(دانشگاه  kوضریب نمودار اعضای هیئت علمی )رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

دانشيار استاديار مربي استاد

مرد 13 37 20 1

زن 1 27 22 0

مرد زن

 9316سال  9318سال  9311سال  9313سال  9314سال  شرح

 606 664 664 00 03 جمع هیئت علمی

 6 4 6 6 6 استاد

 60 1 3 1 0 دانشیار

 10 10 10 36 30 استادیار

 00 00 53 06 50 مربی
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 شاغل دردانشگاه و..( kتعداد اعضاء هیئت علمی)رسمی،پیمانی،طرحی،ضریب

 جمع  كارشناس ارشد PHD پزشک متخصص وفوق تخصص

 زن                  مرد زن                  مرد زن مرد زن مرد

56 00 04 1 04 00 36 34 
 

 جمع كل مربي استاديار دانشيار استاد

 زن مرد زن مرد زن                  مرد زن مرد زن مرد

6 4 65 6 53 03 04 00 36 34 

 

 مرتبه علمي

 نوع استخدام
 جمع كل مربي استاديار دانشيار استاد

 رسمي
 3 6 5 6 4 زن

 00 0 3 65 6 مرد

 پيماني
 54 63 65 4 4 زن

 54 61 60 4 4 مرد

 متعهدخدمت
 64 4 64 4 4 زن

 66 4 66 4  مرد

 طرحي
 0 0 4 4 4 زن

 0 0 4   مرد
مشمولين ماده 

 )سرباز(6
 0 4 0 4 4 مرد

 ساير
 6 4 *6 4 4 زن

 0 4 0 4 4 مرد

 جمع كل
 34 00 03 6 4 زن

 36 04 53 65 6 مرد
 3تبصره  

  



 

 

 

41 

 مقایسه تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه 
 سال

 نوع استخدام
 6500سال  6506سال 6504سال

سال 
6505 

سال 
6500 

سال 
6503 

سال 
6501 

 30 33 33 30 33 33 31 رسمي وپيماني
 kطرحي وضريب

 وسرباز،قرارداي
03 03 04 04 50 55 50 

 606 664 664 00 03 33 36 جمع

 

 9316نمودارتعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت 

 

 

9316نمودارتعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه سال 

  

59%

41%
مرد

زن

استاد
6%

دانشيار
66%

استاديار
35%

مربي
53%

استاد دانشيار استاديار مربي
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 9316( دانشگاه سالkاسامی اعضای هیئت علمی)رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

 ردیف نام خانوادگینام  مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی نوع استخدام

 استاد رسمي
بيماريهاي قلب 

 وعروق
 6 محمد شجاعي دكتري تخصصي

 0 محمدصادق صنيع جهرمي دكتري تخصصي بيهوشي دانشيار رسمي

 5 حسن ضابطيان دكتري تخصصي بيهوشي دانشيار رسمي

 0 رضا صحرائي دكتري تخصصي بيهوشي دانشيار رسمي

 3 محمد رادمهر فلوشيپ بيهوشي )درد( دانشيار رسمي

 دانشيار رسمي
بيماريهاي عفوني 

 وگرمسيري
 1 رحيم رئوفي جهرمي دكتري تخصصي

 3 كرامت اله رحمانيان دكتري تخصصي پزشكي اجتماعي دانشيار رسمي

دكتري تخصصي  انگل شناسي پزشكي دانشيار رسمي
pHD 

 3 كاوس صلح جو

دكتري تخصصي  كالم اسالمي دانشيار رسمي
pHD 

 0 لطف اله دژكام

دكتري تخصصي  فيزيولوژي دانشيار رسمي
pHD 

 64 حسنعلي عابدي

دكتري تخصصي  فيزيولوژي دانشيار رسمي
pHD 

 66 دانش جوشقاني

دكتري تخصصي  قرآن و متون اسالمي دانشيار رسمي
pHD 

 60 محمدحسين مدبر

 دانشيار رسمي
انگل 

 شناسي)ايمونولوژي(
دكتري تخصصي 

pHD 
 65 محمد حسن دوامي

دكتري تخصصي  علوم تشريحي دانشيار رسمي
pHD 

 60 محمد پور احمدي

دكتري تخصصي  برنامه ريزي آموزشي دانشيار رسمي
pHD 

 63 ليلي مصلي نژاد

 61 مسيح اله شاكري دكتري تخصصي بيماريهاي عفوني استاديار 3قرارداد تبصره

 63 حميده اكبري دكتري تخصصي طب اورژانس استاديار 3قرارداد تبصره

 63 امير اسكندري دكتري تخصصي اطفال استاديار 3قرارداد تبصره

 60 رضا اينالو دكتري تخصصي ارولوژي استاديار پيماني

 04 حسين حكيم الهي دكتري تخصصي ارولوژي استاديار رسمي

 06 وحيد مقرب دكتري تخصصي اطفال استاديار رسمي

 دكتري تخصصي اطفال استاديار پيماني
رحمانيان 
 كوشككي

 00 احسان

 05 كاوس اشراقيان فوق تخصص گوارش كبد وبالغين استاديار پيماني

 استاديار متعهد خدمت
فوق تخصص خون 

 وسرطان اطفال
 00 ارمغان وفافر فوق تخصص

 استاديار پيماني
غدد درون ريز 

 ومتابوليسم
 03 فاطمه افتخاريان فوق تخصص
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 9316( دانشگاه سال kعلمی)رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریباسامی اعضای هیئت 

 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی نوع استخدام

 استاديار پيماني
بيماريهاي قلب و 

 عروق
 فتاح جهرمي دكتري تخصصي

زينب 
 السادات

01 

 03 احمد رستگاريان دكتري تخصصي بيهوشي استاديار پيماني

 03 محمد حسن دم شناس دكتري تخصصي بيهوشي استاديار پيماني

 دكتري تخصصي راديولوژي استاديار پيماني
طالب نياي 

 جهرمي
سميه 
 السادات

00 

 54 مهشيد البرزي فلوشيپ زنان وزايمان)نازايي( استاديار پيماني

 56 محمد رحمانيان دكتري تخصصي بيهوشي استاديار پيماني

 50 اسماعيل رعيت دوست دكتري تخصصي طب اورژانس استاديار پيماني

 استاديار قراردادي
بيماريهاي قلب و 

 عروق
 55 خاطره دهقاني دكتري تخصصي

 50 حسين علي رستمي پور فرد دكتري تخصصي داخلي استاديار متعهد خدمت

 استاديار قراردادي
بيماريهاي قلب و 

 عروق
 53 اقدس شادمهر دكتري تخصصي

 51 معصومه پورمختاري دكتري تخصصي ارتوپدي استاديار پيماني

 53 طيبه عزيزي دكتري تخصصي زنان وزايمان استاديار متعهد خدمت

 استاديار قراردادي
بيماريهاي مغز 

 واعصاب
 53 مريم جاللي جهرمي دكتري تخصصي

 50 زهرا مصلي نژاد دكتري تخصصي زنان وزايمان استاديار پيماني

 04 سلما آهي فوق تخصص غدد بزرگسال استاديار خدمتمتعهد 

 06 مهسا ترابي جهرمي فوق تخصص نفرولوژي استاديار متعهد خدمت

 00 الهام رحمانيان حقيقي دكتري تخصصي بيماريهاي اعصاب استاديار متعهد خدمت

 05 سارا متين دكتري تخصصي اطفال استاديار قراردادي

 00 محمد عيسائي دكتري تخصصي مغز واعصابجراحي  استاديار متعهد خدمت

 استاديار متعهد خدمت
جراحي پالستيک 

 وترميمي
 03 بهزاد غفاري فوق تخصص

 استاديار پيماني
آسيب شناسي باليني 

 وتشريحي
 01 فرهنگ هوشمند دكتري تخصصي

 03 سمانه عبيري جهرمي دكتري تخصصي طب اورژانس استاديار پيماني

 03 نسرين قشقايي زاده دكتري تخصصي زنان وزايمان استاديار متعهد خدمت

دكتري تخصصي  پرستاري استاديار رسمي
pHD 

 00 محسن فاصله جهرمي

دكتري تخصصي  پرستاري استاديار رسمي
pHD 

شهسواري 
 اصفهاني

 34 سارا
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 9316( دانشگاه سال kاسامی اعضای هیئت علمی)رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی استخدامنوع 

 36 شهرام شفا دكتري تخصصي ارتوپدي استاديار متعهدخدمت

 30 مهرناز عتيقه چيان دكتري تخصصي چشم استاديار متعهدخدمت

 35 حسن رضانژاد pHDدكتري تخصصي  انگل شناسي استاديار پيماني

 30 فريدون كاووسي غربي pHDدكتري تخصصي  آناتومي استاديار پيماني

 33 نجمه صادقي pHDدكتري تخصصي  فيزيولوژي استاديار متعهد خدمت

 استاديار متعهد خدمت
فارماكولوژِي)سم 

 شناسي(
 31 شكوفه آتش پور pHDدكتري تخصصي 

 pHDدكتري تخصصي  بيوشيمي استاديار متعهد خدمت
حاجياني قطب 

 آبادي
 33 مليحه

 33 افسانه رنجبر pHDدكتري تخصصي  فيزيولوژي استاديار رسمي

 استاديار متعهد خدمت
باكتري شناسي 

 پزشكي
 30 فرزان مدرسي pHDدكتري تخصصي 

 14 اباذر روستا زاده ميانده pHDدكتري تخصصي  بيوشيمي استاديار پيماني

 16 علي دهقاني pHDدكتري تخصصي  پرستاري استاديار متعهد خدمت

 استاديار رسمي
پرستاري گرايش 
 داخلي وجراحي

 10 رسول اسالمي اكبر pHDدكتري تخصصي 

 15 اكبر هاشمي طير pHDدكتري تخصصي  هماتولوژي استاديار متعهد خدمت

 10 ميرزاعلي مفضل جهرمي pHDدكتري تخصصي  ايمني شناسي استاديار متعهد خدمت

 13 محسن علي پور pHDدكتري تخصصي  نانوبيوتكنولوژي استاديار متعهد خدمت

 11 محمد هادي ثامني pHDدكتري تخصصي  زبان انگليسي استاديار پيماني

 13 مجتبي قائدي دكتري تخصصي جراحي استاديار پيماني

 13 عبدالعلي سپيد كار دكتري تخصصي جراحي استاديار رسمي

 استاديار رسمي
چشم پزشكي)ويتره 

 ورتين(
 10 طاهر يزدچي نژاد فلوشيپ

 استاديار پيماني
جراحي كليه ومجاري 

 ادراري
 34 عليرضا يوسفي دكتري تخصصي

 36 فريده مقرب دكتري تخصصي زنان وزايمان استاديار پيماني

 30 ژيال رحمانيان دكتري تخصصي داخلي استاديار قراردادي

 35 محمديعقوب راجپوت فوق تخصص گوارش كبد و بالغين استاديار رسمي

 30 مسعود عزيزي فوق تخصص گوارش وكبد بالغين استاديار متعهدخدمت

 33 فرشيد شكوهي دكتري تخصصي گوش وحلق وبيني استاديار متعهدخدمت
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 9316( دانشگاه سال kاسامی اعضای هیئت علمی)رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

 نوع استخدام
مرتبه 

 علمی
 ردیف نام خانوادگینام  مدرك تحصیلی رشته تحصیلی

 قارچ شناسي پزشكي استاديار متعهد خدمت
دكتري تخصصي 

pHD 
 31 غالمرضا شكوهي

 آموزش بهداشت استاديار متعهد خدمت
دكتري تخصصي 

pHD 
 33 نادر شريفي

 33 مسعود قانعي جهرمي دكتري تخصصي بيهوشي استاديار پيماني

 30 مرضيه حق بين فلوشيپ جراحي سرطان استاديار رسمي

 34 عبدالرضا ستوده جهرمي كارشناسي ارشد ايمنولوژي مربي پيماني

 36 شيوا بيگي زاده كارشناسي ارشد آمار مربي پيماني

 مربي رسمي
آموزش پرستاري 
 گرايش بهداشت

 30 سعيد سبحانيان كارشناسي ارشد

 35 صديقه نجفي پور كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مربي رسمي

 30 جميله صارمي نوري كارشناسي ارشد شناسي بافت مربي پيماني

 33 مهدي دست پاک كارشناسي ارشد زبان انگليسي مربي پيماني

 31 معصومه سنائي جهرمي كارشناسي ارشد علوم تشريحي مربي پيماني

 33 مرضيه زماني كارشناسي ارشد علوم تغذيه مربي پيماني

 33 صفر زارعي كارشناسي ارشد فيزيولوژي مربي رسمي

 30 مجيد كوثري كارشناسي ارشد فيزيک پزشكي مربي پيماني

 04 محمد هاشم عبدي كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 06 محمد علي منتصري كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 00 محسن حجت كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 05 نحله پرندآور كارشناسي ارشد مامايي مربي پيماني

مشمول خدمت 
 پزشكان وپيراپزشكان

 00 فاطمه گلستان كارشناسي ارشد پرستاري مربي

مشمول خدمت 
 پزشكان وپيراپزشكان

 03 طاهره عبديان كارشناسي ارشد پرستاري مربي

مشمول خدمت 
 پزشكان وپيراپزشكان

 01 مجتبي زيني جهرمي كارشناسي ارشد پرستاري مربي

مشمول خدمت 
 وپيراپزشكانپزشكان 

 03 سكينه رمضانلي كارشناسي ارشد پرستاري مربي

مشمول خدمت 
 پزشكان وپيراپزشكان

 03 مژده رحمانيان كارشناسي ارشد پرستاري مربي

مشمول خدمت 
 پزشكان وپيراپزشكان

 00 احمد ابوالقاضي كارشناسي ارشد پرستاري مربي
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 9316( دانشگاه سال kعلمی)رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریباسامی اعضای هیئت 

 نوع استخدام
مرتبه 

 علمی
 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی

 644 زهرا شادفر كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 646 محبوبه تقي زادگان كارشناسي ارشد اتاق عمل مربي پيماني

 كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني
باديه پيماي 

 جهرمي
 640 زهره

 645 زهرا پيشگر كارشناسي ارشد پرستاري مربي قراردادي

 640 ابراهيم شاهسوني كارشناسي ارشد بهداشت محيط مربي پيماني

 643 شهره جوادپور كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 641 مهدي كريم يارجهرمي كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 مربي پيماني
مديريت خدمات 

 بهداشتي درماني
 643 ياسر ساريخاني كارشناسي ارشد

 643 فاطمه رضائي كارشناسي ارشد اپيدميولوژِي مربي پيماني

 640 حامد مير كارشناسي ارشد بيوشيمي مربي پيماني

 664 اكبر كاظمي كارشناسي ارشد ميكروب شناسي مربي پيماني

 666 فاطمه قوي كارشناسي ارشد مامايي مربي پيماني

 660 ساره عبدالهي فرد كارشناسي ارشد مامايي مربي پيماني

 مربي پيماني
پرستاري مراقبت هاي 

 ويژه
 665 علي عباسي جهرمي كارشناسي ارشد

 660 مريم ميرزائي كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 كارشناسي ارشد پرستاري مربي قراردادي
پورغالمي 

 جهرمي
 663 فرزاد

 661 صفيه جمالي كارشناسي ارشد مامايي مربي پيماني

 663 راضيه پرنيان كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 663 وحيد سعادتمند كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 660 پژمان حامدي اصل كارشناسي ارشد هماتولوژي مربي پيماني

 604 سميه رمضانلي كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني

 606 رحيم پندار كارشناسي ارشد پرستاري مربي پيماني
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 9316(Kاعضای هیئت علمی )رسمی پیمانی طرحی وضریب 

 
 باليني علوم پايه

پرستاري 
 ومامايي

 جمع

  مرد زن مرد زن مرد زن

 6 4 4 6 4 4 4 استاد

 60 4 6 1 4 3 4 دانشيار

 10 5 4 03 00 64 0 استاديار

 00 60 63 - - 3 3 مربي

 606 63 63 50 00 03 0 جمع
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 1396پروژه های عمرانی دانشگاه در سال 

 6501پروژه هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم در سال 

 هعنوان پروژ رديف
متراژ زير 

 بنا
 پيشرفت
 فيزيكي

تاريخ 
شروع 
 پروژه

تاريخ پايان 
 پروژه

 6503 6530 % 14 03444 تختخوابي سيد الشهدا جهرم 564احداث بيمارستان  6

 6503 6500 % 34 3444 احداث دانشكده پيراپزشكي جهرم 0

 6503 6503 % 03 0144 احداث مركز تخصصي قلب حاج مرتضي ابوطالبي 5

 6503 6500 % 04 0444 احداث بلوک زايماني بيمارستان استاد مطهري 0

 6503 6500 % 33 0344 احداث مركز باروري و ناباروري حكيم سلمان جهرم 3

 6501 6500 %644 0434 احداث كلينيک ويژه امام رضا ع بيمارستان پيمانيه 1

 6503 6501 % 33 0444 احداث مركز شيمي درماني بيمارستان پيمانيه جهرم 3

 6503 6505 % 33 6334 تختي شبانه روزي كرديان 64احداث مركز بهداشتي درماني  3

 6501 6503 %644 6044 توسعه اورژانس بيمارستان پيمانيه 0

 6501 6530 %644 6434 تكميل ساختمان تاسيسات ديوار و محوطه مركز درمان بستر ده تختخوابي دوزه سيمكان 64

 6501 6503 %644 334 مركز تشخيص وغربال گري سرطان بيمارستان پيمانيهاحداث  66

 6501 6501 %64 334 تختخوابي 564احداث مسجد دهكده سالمت سايت بيمارستان  60

 6503 6501 % 04 144 احداث ساختمان الحاقي كلينيک ويژه و بخش اعصاب و روان بيمارستان پيمانيه 65

 6501 6501 %644 044 بيمارستان پيمانيه جهرميوگرافي احداث بخش آنژ 60

 6503 6501 % 53 544 توسعه بخش اورژانس بيمارستان  خاتم النبياء خفر 63

 6501 6501 %644 633 احداث البي استخر پرديس 61

 6501 6503 %644 34 احداث المان شهداي گمنام 63

 6501 6503 %644 303 مركز خدمات جامع سالمت شهري ولي عصر عج 63

 6503 6501 % 34 315 مركز  خدمات جامع سالمت شهري  امام حسين ع 60

 6503 6503 % 34 303 مركز خدمات جامع سالمت شهري امام علي ع 04
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ف
ردي

 

 تاريخ پايان پروژه تاريخ شروع پروژه پيشرفت فيزيكي متراژ زير بنا عنوان پروژه

 6503 6501 % 03 304 حيدرآبادمركز خدمات جامع سالمت شهري  06

 6501 6503 %33 033 مركز خدمات جامع سالمت روستايي محمد رسول ا... 00

 6503 6501 % 54 333 مركز خدمات جامع سالمت روستايي شهيد آذرپيكان 05

 6503 6501 % 54 004 مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي روستايي خفر 00

 6501 6501 %644 114 آزمايشگاه  غفوري 03

 6503 6501 % 04 5444 مركز بهداشت شهرستان و مركز آموزش بهورزي 01

 6501 6503 %644 664 پايگاه بهداشتي شهري باب انار 03

 6501 6503 %644 304 پايگاه سالمت شهري امام صادق ع 03

 6503 6501 % 34 333 پايگاه سالمت الغدير 00

 6501 6503 %644 664 خانه بهداشت صغاده 54

 6501 6501 %644 664 خانه بهداشت آرجويه 56

 6501 6503 %644 664 خانه بهداشت باغ كبير 50

 6501 6503 % 03 664 خانه بهداشت علويه 55

 6501 6503 %644 664 خانه بهداشت اسماعيل آباد 50

 6503 6501 % 03 603 خانه بهداشت  منار و بيدكوه 53

 6503 6501 % 33 664 احمديهخانه بهداشت  51

% 3 664 خانه بهداشت چهار طاق 53  6501 6503 

 6503 6501 % 3 664 خانه بهداشت چنار سوخته 53

 6501 6503 %644 644 پانسيون مركز خدمات جامع سالمت شهري ولي عصر عج 50

 6503 6501 % 3 663 پانسيون مركز  خدمات جامع سالمت شهري  امام حسين ع 04

 6503 6503 % 34 644 پانسيون مركز خدمات جامع سالمت شهري امام علي ع 06

 6503 6501 % 03 644 پانسيون مركز خدمات جامع سالمت شهري حيدرآباد 00

 6501 6503 % 33 644 پانسيون مركز خدمات جامع سالمت روستايي محمد رسول ا... 05

 6503 6501 % 54 644 پانسيون مركز خدمات جامع سالمت روستايي شهيد آذرپيكان  00
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 تاريخ پايان پروژه تاريخ شروع پروژه پيشرفت فيزيكي متراژ زير بنا عنوان پروژه رديف

 6501 6503 %644 644 پانسيون پايگاه سالمت شهري امام صادق ع 03

 6503 6501 % 34 644 پانسيون پايگاه سالمت غدير 01

 6501 6501 %644 644 پانسيون آزمايشگاه غفوري 03

 6501 6503 %644 644 ( دوزه سيمكان6پانسيون ) 03

 6501 6503 %644 644 ( دوزه سيمكان0پانسيون ) 00

 6501 6503 %644 644 ( دوزه سيمكان5پانسيون ) 34

 6501 6501 %644 644 پانسيون دشتدال 36

 6501 6501 %644 644 (6)پانسيون بهجان  30

 6501 6501 %644 644 پانسيون جرمشت 35

 6501 6501 %644 644 پانسيون آرجويه 30

 6501 6503 %644 644 (  درمانگاه خفر6پانسيون ) 33

 6501 6503 %644 644 ( درمانگاه خفر0پانسيون ) 31

 6501 6503 %644 644 ( درمانگاه خفر5پانسيون ) 33

 6501 6503 %644 644 جزهپانسيون  33

 6501 6503 %644 644 پانسيون فشان 30

 6501 6501 %644 644 ( خاوران6پانسيون ) 14

 6501 6501 %644 644 ( خاوران0پانسيون ) 16

 6501 6503 %644 644 ( باغ كبير6پانسيون ) 10

 6501 6503 %644 644 ( باغ كبير0پانسيون ) 15

 6501 6503 %644 644 آباد( اسماعيل 6پانسيون ) 10

 6501 6503 %644 644 ( اسماعيل آباد0پانسيون ) 13

 6501 6503 %644 644 پانسيون برايجان 11
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 تعداد پروژه های عمرانی در دست اقدام
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 بودجه،برنامه ریزی وپایش عملکرد

 مبالغ به میلیون ریال                 9316سال  بخش بهداشت ودرماناعتبارات  زارشگ

 

 

 شماره برنامه
عنوان 

 برنامه

محل 

 اعتبار

اعتبار 

 مصوب

 افزایش/

 کاهش

 کل اعتبار

 مصوب

 تخصیص/

 وصولی
 مانده هزینه

4170771777 

ارتقاء 
شاخصهاي 

 درماني
 3305 014030 013303 013301 01305 000435 هزينه اي

4170770777 

ارائه خدمات 
فوريتهاي 

پزشكي پيش 
 بيمارستاني

-330 33101 هزينه اي  30300 30300 30300 4 

4174779777 

ارائه خدمات 
بهداشت  

 شهري
-000 10334 هزينه اي  13001 13001 13001 4 

4174770777 

ارائه خدمات 
بهداشت  
 روستايي

-005 35300 هزينه اي  30356 30356 30356 4 

 3305 033545 013601 013603 00450 006665 هزينه اي جمع

4170771777 

تامين دارو 
در خدمات 

 درماني
-5056 04444 اختصاصي  31310 31310 11303 60336 

4170771777 

ارتقاء 
شاخصهاي 

 درماني
 66340 6430606 6403134 6643104 043104 044444 اختصاصي

4174779777 

ارائه خدمات 
بهداشت  

 شهري
-63365 34444 اختصاصي  30033 04130 53631 5011 

4174770777 

ارائه خدمات 
بهداشت  
 روستايي

 64050 643003 660616 651310 01310 04444 اختصاصي

 03334 6001030 6500050 6533363 053363 6634444 اختصاصي جمع

 جمع کل

هزينه اي 
و  

 اختصاصي
6306665 030300 6334310 6343533 6335333 35105 
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 مبالغ به میلیون ریال                 9316سال  آموزشاعتبارات  زارشگ                   

 عنوان برنامه شماره برنامه
محل 

 اعتبار

اعتبار 

 مصوب
 افزایش

 کل اعتبار

 مصوب

 تخصیص/

 وصولی
 مانده هزینه

4471779777 
تحقيقات 
 دانشگاهي

 0431 0300 3333 3333 -600 0444 هزينه اي

4770770777 
ورزش 

 دانشجويان
 00 4 00 00 -6 644 هزينه اي

 303 03 300 300 -3 144 هزينه اي فني و حرفه اي 4470774777

 4 5035 5035 5035 -03 5344 هزينه اي برنامه كارداني 4479771777

4479771777 
برنامه 

 كارشناسي
 4 06345 06345 06345 -003 00444 هزينه اي

4479771777 
برنامه 

 كارشناسي ارشد
 4 1043 1043 1043 -03 3444 هزينه اي

4479770777 
برنامه دكتراي 

 حرفه اي
 53 663036 663030 601033 1130 660143 هزينه اي

4479773777 
برنامه فرهنگي 

 دانشجويي
 3333 6354 3533 3333 -600 0444 هزينه اي

4479774777 
برنامه رفاهي 

 دانشجويي
 4 64336 64336 64336 -600 66444 هزينه اي

 64503 613350 633333 633101 3306 636343 هزينه اي جمع

4479770777 
 دكتراي 

 ايحرفه
 4 64301 64301 60444 0444 64444 اختصاصي

 4 64301 64301 60444 0444 64444 اختصاصي جمع

 جمع کل

هزينه اي 
و  

 اختصاصي
606343 3306 600101 633535 633433 64503 
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 اداره تحول ونوسازی 

 

 

 

 تعداد عنوان رديف

طبقه ارتقا 6  000 

ارشد و پايه ، مقدماتي رتبه ارتقا 0  633 

عالي رتبه ارتقا 5  0 

خبره رتبه ارتقا 0  53 

عنوان تغيير و مدرک احتساب 3  66 

مدرک احتساب 1  643 

عنوان تغيير 3  01 

تجربه احتساب 3  54 

 65 گواهي تجربه 0

شاغل و شغل مشخصات فرم 64  00 

ارفاقي سنوات ب احتسا 66  0 

 0 تخصصي جلسات در شركت 60

                           

 

 

   

 

 مهندسی مشاغل
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  درصدی پستهای سازمانی  514نهایی نمودن تشکیالت تفصیلی ستاد دانشگاه با افزایش

 ستادی 

  جاریزی تشکیالت تفصیلی ستاد دانشگاه و ارسال مکاتبات الزم جهت صدور احکام

 پرسنلی  

 عات تشکیالت تفصیلی دانشگاه در سیستم آذرخش ورود و بروز رسانی اطال 

  ورود اطالعات در سامانه جامع تشکیالت 

 ) ایجاد لینک برخط سیستم جامع تشکیالت با سیستم پرسنلی  )آذرخش 

  ارائه ارسال اطالعات جامع تشکیالت به سامانه جامع ساختار دولت و تکمیل فرمهای

 مربوط  

 ها و پایگاه های اورژانس جهت تدوین تشکیالت بازدیدهای محیطی تشکیالت بیمارستان 

   واحدهای فوق الذکر تفصیلی  وتهیه پیش نویس تشکیالت تفصیلی 

  بازنگری طرح گسترش بهداشت و تدوین پیش نویس تشکیالت تفصیلی جدید مبتنی بر

 استانداردهای جدید 

  ابالغ شرح وظایف واحدهای ستادی 

 مهندسی سازمان
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 تشکیالت حوزه ستادی

 جديد قديم حوزه رديف

 36 63 رياست 6

 36 56 توسعه 0

 33 30 بهداشت 5

پژوهشي آموزشي 0  60 50 

فرهنگي و دانشجويي 3  63 03 

 03 0 درمان 1

 01 3 دارو 3
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 خالصه اقدامات جاری تشکیالت

 تعداد عنوان رديف

 53 تبديل پست 6

 60 حذف و ايجاد پست 0

 06 اعالم پست 5

 3 جلسات تخصي 0

 0 جلسات شرح وظايف 3

 3 جلسات درون سازماني 1

 

 

 

  

تبدیل پست 

حذف و ایجاد پست 

اعالم پست

جلسات تخصصی

جلسات شرح وظایف
جلسات درون  

سازمانی 

تشکیالت
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 اهم اقدامات در حوزه تحول اداری و  برنامه ریزی

  معاونت توسعه   31تدوین و بررسی عملکرد پروژه ها واقدامات  سال 

  تعریف ارتباط بین پروژه ها وبرنامه ها و اهداف 

  با مدیران معاونت  31انعقاد تفاهم نامه برنامه عملیاتی سال 

 اخذ لوح تقدیر دو ستاره نقره ای در ارزیابی عملکرد برنامه ریزی حوزه  پویای دو ستاره کسب رتبه

 معاونت توسعه 

  هماهنگی با سایر واحدها و نظارت بر تکمیل اطالعات در شاخصهای عمومی و اختصاصی  جشنواره

 شهید رجائی و کسب رتبه خوب 

  خصوص ارزیابی  شاخص در 27محور و  5همکاری در تدوین و جمع آوری و ارائه مستندات در

 درونی دانشگاه ، تدوین نقاط قوت و ضعف ، تدوین برنامه عملیاتی در راستای کاهش نقاط ضعف

 ) نظارت و پیگیری و بروز رسانی اطالعات وظایف قابل واگذاری )سیناسا 

  مکاتبات الزم در خصوص استقرار مدیریت دانش و ابالغ دستورالعمل تجارب مدیران 

 ی کارکنان ومدیرانآموزش و توانمند ساز

  تهیه  و تدوین تقویم آموزشی 

   نظارت و ثبت اطالعات در سامانه آموزش  کارکنان 

   برقراری لینک آموزش دانشگاه با وزارت متبوع 

  ارسال اطالعات آموزش کارکنان به سیستم پرسنلی 

  اجرای دوره های غیر حضوری 

  3و  2، 1ارزیابی و اثر بخشی دوره ها در سطوح 
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 9316انسانی سال  منابعفرم عملکرد حوزه آموزش وتوانمندسازی 

 نتایج

 
 سرانه آموزش به تفکیک رسته های شغلی

 تعداد دوره های

ه 
ش ب

وز
 آم

کل
ه 

ران
س

ره
دو

ع 
نو

ک 
کی

تف
 

ره
دو

ن 
وا

عن
 

ی
یک

رون
کت

ال
 

ی
ور

ض
ح

 

 

0479 

میزان 

ساعت دوره 

های 

 برگزارشده

 497 خدمات 13
آموزشی و 

 فرهنگی
 شغلی 37 141 44

 

91103 

تعداد 

شرکت 

 کنندگان

 دوره ها 

 

403 

کشاورزی 

و محیط 

 زیست

 19 44 7 اداری و مالی 441
آموزش 

 مدیران

0919 
تعداد کل 

 کارمندان
47 

فنی و  

 مهندسی
 03 41 7 اموراجتماعی 47

عمومی و 

 فرهنگی

034131 
نفرساعت 

 دوره ها
497 

فن آوری 

 اطالعات
414 

بهداشتی و 

 درمانی
 مجموع 410 114 44
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 تربیت بدنی کارکنان دانشگاه 

 برگزاري وشركت درمسابقات

 

 رزشیبرگزاری و شرکت درالمپیاد و

 

 

  

 

 رديف

 

 رشته ورزشي

 مسابقات درون دانشگاهي

 تعداد شركت كنندگان آقايان  تعدادشركت كنندگان بانوان

6501 6501 

 نفر 01 نفر 03 واليبال 6

 نفر 644 - فوتسال 0

 نفر 33 نفر 16 تنيس روي ميز 5

 نفر 03 نفر 04 دارت 0

 نفر 06 نفر 50 شنا 3

 

 رديف

 

 رشته ورزشي

 المپيادها

 تعداد شركت كنندگان آقايان تعدادشركت كنندگان بانوان

6501 6501 

 نفر 60 ---- فوتسال 6

 نفر 60 ---- واليبال 0

 نفر 3 ---- تنيس روي ميز 5
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 برگزاری و شرکت در مسابقات 
 

 رديف

 نوع مسابقه

 

 رشته ورزشي

 مسابقات درون دانشگاهي

 شش ماهه اول 

 مسابقات درون دانشگاهي 

 شش ماهه دوم 

مسابقات شهرستان و 

 استان

 بانوان آقايان بانوان آقايان بانوان آقايان

 --- تيم 6 --- تيم 64 --- تيم 64 فوتسال 6

 نفر 63 نفر 64 نفر 50 نفر 03 نفر 00 نفر 50 تنيس روي ميز 0

 تيم 6 تيم 6 تيم 0 تيم 3 --- تيم 5 واليبال 5

 --- نفر 0 --- --- --- --- پرس سينه 0

 نفر 03 نفر 03 نفر 04 نفر 03 --- --- دارت 3

 نفر 3 -- --- --- --- --- تير اندازي 1

 نفر 63 نفر 60 نفر 50 نفر 06 --- --- شنا 3

 --- نفر 64 --- --- --- نفر 30 آمادگي جسماني 3

 نفر 0 - --- --- --- --- تير و كمان 0

 --- نفر 614 نفر 04 پياده روي خانوادگي 64

 --- نفر 004 نفر 044 كوهنوردي خانوادگي 44

 

 مقام های ورزشی کسب شده در مسابقات و المپیاد های ورزشی  کشوری و استانی 

 مقامکسب  رشته ردیف
 مقام دوم مسابقات قطب جنوب كشور/ تيم مركز فوريت هاي پزشكي فوتسال 6

 مقام هشتم دومين المپياد ورزشي وزارت بهداشت / تيم واليبال كاركنان دانشگاه واليبال 0

 مقام دوم كشوري / خانم زهرا مراديان تير و كمان 5

 مقام اول جام فجر جنوب كشور / خانم زهرا مراديان

 مقام چهارم كشوري پيشكسوتان / آقاي محمود قناعت پيشه دوچرخه سواري 0

 مقام نهم جهاني پيشكسوتان  اتريش/ آقاي محمود قناعت پيشه

 مقام هفتم كشوري دومين المپياد ورزشي فوريت ها/ آقاي حسين خدامي جهرمي تنيس روي ميز 3

 قانع مقام اول پيشكسوتان استان فارس / آقاي سعيد پرس سينه 1

 مقام اول مسابقات جنوب استان فارس / آقاي سعيد سبحانيان
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 مقام های ورزشی کسب شده در مسابقات ورزشی کارکنان ادارات 

 
 کسب مقام رشته ردیف

 مقام اول مسابقات جام فجر كاركنان دولت  آقايان / تيم واليبال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي واليبال 6

 جام فجر كاركنان دولت بانوان / تيم واليبال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مقام دوم مسابقات

0  

 تنيس روي ميز
 مقام دوم تيمي كاركنان در مسابقات جام فجر كاركنان دولت ) بانوان (

 مقام دوم مسابقات جام فجر كاركنان دولت / خانم مريم دهقانيان

 زهرا برقرارمقام سوم مسابقات جام فجر كاركنان دولت / خانم 

 مقام دوم مسابقات جام فجر كاركنان دولت / خانم زهرا كارگر تيراندازي 5

 مقام دوم مسابقات جام فجر كاركنان دولت / خانم پريسا نارچين شنا 0

 مقام دوم مسابقات جام فجر كاركنان دولت / آقاي حسين خدامي طناب زني 3

 كاركنان دولت / آقاي حسين خداميمقام سوم مسابقات جام فجر  آمادگي جسماني 1

 

 کالس های آموزشی تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 كالس هاي آموزشي رشته هاي ورزشي كاركنان

 بانوان / آقايان رشته ورزشي رديف

 آقايان برگزاري كالس هاي آموزشي فوتسال 6

 بانوان و آقايان برگزاري كالس هاي آموزشي تنيس روي ميز 0

 بانوان و آقايان واليبالبرگزاري كالس هاي آموزشي  5

 بانوان و آقايان برگزاري كالس هاي آموزشي دارت 0

 بانوان و آقايان برگزاري كالس هاي آموزشي تيراندازي 3

 بانوان و آقايان برگزاري كالس هاي آموزشي تير و كمان 1

 بانوان و آقايان برگزاري كالس هاي آموزشي شنا 3
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 اهم فعالیت های ورزشی کارمندان دانشگاه 
 عنوان رديف

 برگزاري برنامه پياده روي كاركنان تمامي معاونت ها به مناسبتهاي مختلف 6

 برگزاري برنامه كوهنوردي خانوادگي  كاركنان تمامي معاونت ها به مناسبتهاي مختلف 0

 مبارک رمضانبرگزاري مسابقات فوتسال كاركنان مر د به مناسبت ماه  5

 برگزاري مسابقات تنيس  روي ميز آقايان كارمند به مناسبت ماه مبارک رمضان 0

 برگزاري مسابقات تنيس روي ميز بانوان كارمند  به مناسبت ماه مبارک رمضان 3

 برگزاري مسابقات دارت كاركنان به مناسبت هفته تربيت بدني ) آقايان و بانوان ( 1

 د به مناسبت ماه مبارک رمضانواليبال كاركنان مرزاري مسابقات برگ 3

 اعزام تيم واليبال كاركنان مرد به دومين المپياد ورزشي وزارت بهداشت 3

 اعزام تيم فوتسال كاركنان مرد به دومين المپياد ورزشي وزارت بهداشت 0

 بهداشتاعزام تيم تنيس روي ميز كاركنان مرد به دومين المپياد ورزشي وزارت  64

 اعزام تيم تنيس روي ميز كاركنان مرد مركز فوريت ها به دومين المپياد ورزشي وزارت بهداشت 66

 برگزاري كالس هاي آموزشي شنا جهت كاركنان 60

 برگزاري كالس هاي آموزشي تنيس روي ميز جهت كاركنان 65

 برگزاري كالس هاي آموزشي واليبال جهت كاركنان 60

 كالس هاي آموزشي دارت جهت كاركنانبرگزاري  63

 برگزاري كالس هاي آموزشي تيراندازي جهت كاركنان 61

 برگزاري كالس هاي آموزشي تير و كمان جهت كاركنان 63
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 9316فناوری اطالعات و ارتباطات  دانشگاه سال 

 عملکرد اداره نرم افزار و پورتال

 
 

 (4196ارتقاء رتبه وبومتریک )جوالی 

 دانشگاه 03444جهاني بين  0031 رتبه •

 دانشگاه كشور 330بين 661رتبه  •

 علوم پزشكي دانشگاه 36بين  53به  03ارتقاء رتبه از  •

 پورتال

 راه اندازي وب سايت نوبت دهي كلينيک تخصصي •

 در سامانه اساتيد بارگذاري رزومه كليه اساتيد •

 پله اي رتبه وبومتريک دانشگاه 0برگزاري جشنواره پورتال و به روزرساني پورتال دانشگاه و ارتقا  •

 خدمات الکترونیکی پیاده سازی شده با پورتال
 فرم ارسال مقاله  -ثبت نام داور -ثبت فیش پرداختی  -ثبت نام در همایش  •

 عضویت آنالین کتابخانه •

 ثبت خطای پزشکی •

 مالقات با معاون دانشگاه سامانه ثبت درخواست •

ثبت نام - ثبت نام کمیته مشورتی - ثبت نام المپیاد ویژه اساتید –ثبت نامه المپیاد دانشجویان  •

 کارگاه ها

 سرویس ایاب ذهاب-اردو –راه اندازی سامانه نظر سنجی  - راه اندازی سامانه پیشنهادات •

 مکاتبات  اتوماسیون اداری

كاربر غير فعال با هماهنگي معاونت  644مديريت هزينه اليسنس كاربران اتوماسيون و حذف بيش از   •

 ميليون ريال 064به ارزش  و امور اداريتوسعه 

 جهت ارتباطات با ساير اتوماسيون هاي مكاتبات ناهمگون ECEراه اندازي پروتكل  •

 جداسازي بانک اطالعاتي اتوماسيون بر اساس سال جهت تسهيل در پشتيبان گيري اطالعات  •
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 اتوماسیون حضور و غیاب

 تايمكس در حوزه شهريدرصدي اتوماسيون حضور غياب و دستگاه  644پوشش  •

 
 

 
 

 

 

 

 PACSسامانه 

ه مديريت كلينيكها به سامانهاي تصاوير بيماران از طريق اتصال سيستم  CDرفع مشكالت مربوط به   •

 پكس

 
 

 

 های مهم سپاسفعالیت

 هاي تحت پوشش دانشگاهاتصال همه بيمارستان •

 سرويس استحقاق درمان •
 هاي سپاساندازي سرويسپيگيري راه •
 هاهاي استعالم هويت در بيمارستانسازي توكنفعال •

 داشبوردهای سپاس

 (HISLive)بيمارستان برخط  ارسال اطالعات •

 كيفيت داده به سپاس •
   حوادث ترافيكي •
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شبکه ملی سالمت )شمس(

 
 

 سایر فعالیتهای اداره نرم افزار

 سامانه تداركات الكترونيکاستقرارنرم افزارپذيرش درمانگاهي در درمانگاه امام رضا و استقرار  •
 تجميع سيستم نوبت دهي درمانگاهي •
 ، سامانه آزمون مجازي ، نرم افزار استخر EPRINTراه اندازي سرور آپديت ، سامانه  •
 ارتقا نرم افزار پرداختي كاركنان بر اساس دستورالعمل محاسباتي جديد •
 اتوماسيون مكاتبات و سرور بايگاني انتقال سرور حقوق و دستمزد  ، سرور اتوماسيون مكاتبات ، سرور •

 دانشجويي به سيستم سرورهاي مجازي
 (اتصال سامانه سما به سامانه نماد)سامانه دانشگاه مجازي •

 

 عملکرد اداره سخت افزار
 01سال  03سال  عنوان

 04 33 اتصال درمانگاه هاي زير مجموعه به شبكه ملي شمس

 66 3 ملي شمس اتصال مراكز اورژانس زير مجموعه به شبكه

 مگا بايت 0 مگا بايت 0 ميزان پهناي باند درمانگاه هاي زير مجموعه دانشگاه

 گيگا بايت 04 گيگا بايت 3 ميزان حجم باند درمانگاه هاي زير مجموعه دانشگاه

 نفر 5550 نفر 5434 كاربران اينترنت

 مگا بايت 603 مگا بايت 663 پهناي باند
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 ( دانشگاهDataCenterمرکز داده )

 1.3به  3.3ارتقا سيستم مجازي از ورژن  •

راه اندازي سامانه پشتيبان گيري  - Veam Backup & Recovery راه اندازي سامانه •

ZERTO - سيستم  راه اندازيSQL Backup -  راه اندازي سيستم هشدار دهنده دما و قطعي

 برق

 سازي آنافزايش فضاي اتاق سرور پيمانيه و استاندارد  •

 غذا و دارومعاونت  UPSتعويض و سرويس  •

 مديريت فضاي ذخيره سازي  •

 6304و  6004تلفن پاسخگويي جهت    E1آماده سازي تجهيزات شامل روتر و سرور و خط  •

 MCMC  پروژه با پهناي باند باال جهت وايرلس لينک برقراري  •

 ه ، ساختمان سرطان و كلينيک تخصصياجراي پروژه فيبر نوري جهت بخش هاي آنژيو ، اورژانس پيماني •

 امام رضا

 اجراي پروژه وايرلس داخلي جهت كلينيک تخصصي امام رضا •

 تكميل زير ساخت شبكه كلينيک تخصصي امام رضا، بخش آنژيو و بخش اورژانس بيمارستان پيمانيه •

 افزايش تعداد وايرلس خوابگاه ها •

 ه جهت اتوماسيون ورزشي استخراجراي زير ساخت شبك •

 تعويض لينک ارتباطي بين معاونت غذا ودارو و سايت پرديس •

 تعويض كليه تجهيزات زير ساختي شبكه شامل سوئيچ ها و ميكروتيک معاونت غذا و دارو •

 تجهيز و آماده سازي شبكه و زير ساخت آي تي در پروژه عمران سالمت •

 پرديسبر طرف كردن مشكل شبكه سايت پرديس و قطعه بندي منطقه اي شبكه سايت  •

 هزينهو صرفه جويي در  تعويض سرويس دهنده اينترنت و بهبود كيفيت سرويس اينترنت  •

 اتصال بيمارستان خاتم االنبياء خفر به شبكه داخلي مجموعه علوم پزشكي •

 تحويل و تست فيبر نوري بين مراكز  از مخابرات •

پوز ها و  ،هر بيمارستان جهت مواقع اضطراري  در  ADSLو يک خط    gsmاضافه كردن مودم  •

 سيستم استعالم و تصادفات

 ارتقاي لينک ارتباطي وايرلس بين بيمارستان مطهري و معاونت بهداشت با سايت پرديس •

 مديريت كليه وب كنفرانس ها •
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 های مهم امنیتفعالیت

 

 كاربردي سازي پورتال و ارتقا رتبه وبومتريک 

  وزارت بهداشتپيگيري اتصال خانه هاي بهداشت، پايگاههاي اورژانس و.... به شبكه شمس از طريق 

 مخابرات و

 نو سازي لينكهاي ارتباطي و ارتقاء پهناي باند آنها 

 ک الكتروني) استقرار و راه اندازي نرم افزار تحت وب آزمايشگاه غفوري و تعميم آن به ساير آزمايشگاهها

 (آزمايشگاه هاشدن خدمات 

 ) اران راه اندازي سامانه بيم راه اندازي سامانه ارتقا مرتبه علمي ) الكترونيک شدن خدمات ارتقا مرتبه علمي

دن ونيكي ش)الكتر اندازي سامانه مديريت درخواست هاراه  (لكترونيكي شدن خدمات بيماران خاصخاص )ا

 (درخواست هاي دانشجويان

  افزار بايگاني مديريت منابع انساني)الكترونيک شدن بايگاني(استقرار و راه اندازي نرم 

 الكترونيک شدن آموزش و استقرار سيستم آموزش مجازي 

  ارتقاء اليه هايCompute  وNetwork  زيرساخت مجازي در مركز داده دانشگاه 

 نصب سيستم مانيتوريگ در ديتاسنتر 

  

به روزرسانی نرم افزارهای امنیتی و 
آنتی ویروس ها

اجرای دستورالعمل های افتا ، گوهر و 
ماهر جهت باال بردن امنیت شبکه 

دانشگاه

اندازیایجاد زیر ساخت راه 
Domain

به روزرسانی فایروال 

مرکز داده دانشگاه

راه اندازی سیستم مدیریت عملکرد
(LOG)سرورها و کاربران در شبکه 
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 معاونت غذا و داروفصل سوم: 

 مدیریت دارو

  ADRعملكرد

و آموزش به پرسنل كادر درماني در زمينه گزارش حضور پي در پي در تمام بخش هاي بيمارستان ها  -6

 دهي عوارض ناخواسته دارويي

عدد بوده است كه اين تعداد گزارش در  035،  01در سال  ADRتعداد گزارش هاي ارسالي به مركز  -0

 مقايسه با ميانگين كل كشوري عدد قابل توجهي مي باشد.

شده توسط تماس با بيمار يا پزشک مربوطه و رديابي و پيگيري عوارض ناخواسته دارويي گزارش داده  -5

 ADRو ارسال به مركز  ADRو تكميل فرم  ADRپرستار گزارش دهنده 

 اطالعيه و هشدار در خصوص داروهاي پر عارضه و توزيع در كليه مراكز درماني 3چاپ  -0

همكاري  ADRارسالي و ثبت مشخصات افرادي كه با كميته  ADRكپي و بايگاني كردن فرم هاي  -3

كرده اند جهت تخصيص اضافه كار به ايشان جهت ترغيب كادر درماني براي گزارش دهي عوارض 

 دارويي

و آموزش به دانش آموزان راجع به مسموميت ها و  01حضور در مدارس در هفته مسموميت ها در سال  -1

 عوارض دارويي

داشتي جهرم و آموزش بهورزان به -شركت در جلسه آموزشي بهورزان طبق هماهنگي با معاونت آموزشي -3

 محترم راجع به ثبت و نحوه گزارش عوارض ناخواسته دارويي

و آموزش نحوه تكميل فرم زرد  ADRبرگزاري سمينار تجويز منطقي آنتي بيوتيک ها و مصرف كميته  -3

 رنگ

 ارسال پيامک انبوه با موضوع مسموميت در هفته مسموميت ها به صورت تصادفي به عموم مردم -0

اري سمينار فارماكوويژيالنس براي كادر درماني و بررسي عوارض ناخواسته داروها و راه هاي كاهش برگز -64

 آن

 5در دانشگاه تيپ  ADRكسب رتبه اول  -66



 

 

 

81 

 برگزاري دو دوره آزمون آنالين جهت كليه همكاران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي جهرم -60

وارفارين و توصيه هاي دارويي در سفر در تهيه كتابچه مسموميت ها، داروهاي پيشگيري از بارداري،  -65

 و توزيع در بيمارستان ها و عموم مردم 01سال 

 تهيه پمفلت مربوط به انواع مسموميت ها و مصرف منطقي آنتي بيوتيک ها -60
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 DPICعملکرد واحد

 مورد پاسخگويي به سواالت دارويي عموم مردم و گروه پزشكي كه از طريق مشاوره تلفني صورت 115 -6

 پذيرفته است.

برگزاري سمينار آموزشي در هفته مسموميت ها براي پيشگيري از عوارض سوء مسموميت ها براي گروه هاي  -0

 پزشكي و پيراپزشكي

 نفر در روز 6444ارسال پيامک در طول هفته مسموميت ها )هفت پيام روزانه( و ارسال به  -5

يشگيري از مسموميت ها و نصب آن ها در بنر آموزشي راجع به موضوعات متناسب با پ 3طراحي و چاپ  -0

 مكان هاي پرتردد شهر

چاپ و توزيع پمفلت هاي آموزشي با عنوان هاي پيشگيري از مسموميت در اطفال با گاز مونوكسيد كربن،  -3

 ناشي از مواد مخدر، با گياهان سمي و مواد غذايي، گزيدگي و ...

 وزشي با مربيان بهداشت مدارسمدرسه مقطع راهنمايي و برگزاري جلسات آم 0حضور در  -1

 تهيه پوستر آموزشي در رابطه با مصرف منطقي دارو و نصب در دانشگاه و كلينيک و مكان هاي پر تردد -3

 در مراكز درماني در مراكز درماني و پرتردد 30503453و  604تبليغ و اطالع رساني شماره  -3

 انواع مسموميت هاسال در رابطه با  3-63برگزاري مسابقه نقاشي براي بچه هاي  -0

 آموزش در سطح مهد كودک هاي شهرستان با موضوع پيشگيري از مسموميت ها و نحوه مصرف داروها -64
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 شركت در جلسات دوره اي و كارگاه هاي آموزشي كه توسط ستاد مركزي برگزار مي گردد. -66

 همكاري در طرح هاي تحقيقاتي ارائه شده در حوزه معاونت غذا و دارو -60

مركز اطالع رساني دارو و سموم شهرستان جهرم، جهت دسترسي مسافران  30503453ن اعالم شماره تلف -65

 نوروزي به پاسخ سواالت دارويي

 ساعته براي مركز اطالع رساني دارو و سموم جهت پاسخگويي به سواالت در ايام نوروز 00تعيين شيفت هاي  -60

 تلفن و آدرس مربوطه در ايام نوروزاعالم فهرست داروخانه هاي شبانه روزي شهرستان همراه با شماره  -63

هماهنگي با شهرداري شهرستان جهرم جهت توزيع تقويم هاي تهيه شده در كمپ هاي نوروزي مستقر در  -61

شهرستان و ارسال اين تقويم ها به كمپ هاي نوروزي و هماهنگي با پليس راه شهرستان جهت همكاري در 

 كز به مسافران نوروزيتوزيع پمفلت و تقويم هاي تهيه شده توسط اين مر

 5كسب رتبه اول در دانشگاه هاي تيپ  -63

تهيه كتابچه هاي وارفارين، توصيه هاي دارويي و غذايي در سفر، پيشگيري از بارداري و مسوميت ها و توزيع  -63

 در بيمارستان و در بين عموم مردم

 نصب بنر شهري در خصوص جلوگيري از انواع مسموميت ها -60

 وميت ها و مصرف صحيح آنتي بيوتيک هاتهيه پمفلت در خصوص مسم -04

 

 9316شاخص های کمیته تجویز و مصرف منطقی داروسال 

 01سال  شاخص هاي نسخ

 040،315 ميانگين قيمت

 در ورژن جديد نرم افزار موجود نيست قلم دارو 0درصد نسخ داراي بيش از 

 0.03 ميانگين اقالم

 جديد نرم افزار موجود نيست در ورژن تعداد نسخ داراي بيش از ده قلم دارو

 % 03 درصد بيماران دريافت كننده داروهاي تزريقي

 % 53.13 درصد بيماران دريافت كننده داروهاي آنتي ميكروبيال

 % 0.13 درصد بيماران دريافت كننده كورتيكواستروئيدها
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 01سال  فعاليت

 640،603 دريافت و انتقال نسخه

 606 گزارشثبت اطالعات نسخه و ارائه 

 63 تهيه بروشور آموزشي

 

 

 عملکرد واحد نظارت و بازرسی داروخانه

o  و روزهاي تعطيل  تمام اوقات مختلفهاي خصوصي و دولتي تحت پوشش دانشگاه در داروخانهازبازرسي 

o پاسخگويي تلفني به شكايات واصله و بررسي  و اعالم پاسخ به شاكي 

o (04ها و طرح تخلفات در كميسيون قانوني دانشگاه )ماده داروخانهسازي پرونده بررسي و آماده 

o بازرسي مشترک با تعزيرات، مأموران نيروي انتظامي و...  

o بندي يا عرضه داروهاي غيرمجاز و قاچاقشناسايي مراكز غيرمجاز بسته 

o ... كارشناسي داروهاي مكشوفه نيروي انتظامي، آگاهي و 

o  و غيرمجاز امحاء داروهاي مكشوفه قاچاق 

o ارسال آمار و اطالعات به ستاد مبارزه با قاچاق كاال 

o ها( در معيت هاي مكمل و عطاريبازرسي مراكز غيرمجاز عرضه داروهاي غيرمجاز و قاچاق )فروشگاه

 سازمان اصناف، تعزيرات و نيروي انتظامي

o  ثبت گزارشات بازرسي، شكايات و… 

o هاي اي و ريتالين به شركتنسخهميه داروهاي خاص، تکهاي منتخب جهت اختصاص سهمعرفي داروخانه

 دارويي

o انجام بازرسي هاي ادواري وساليانه از شركت هاي پخش دارويي 

 عملکرد واحد صدور پروانه داروخانه ها

  دانشگاه 04پيگيري و هماهنگي تشكيل كميسيون ماده 

  دانشگاه 04كارشناسي موارد ارجاعي به كميسيون ماده 

 تاسيس داروخانه ،صدور و تمديد پروانه مسئول فني داروخانه صدور پروانه 

 اولويت بندي متقاضيان تاسيس داروخانه 

  دانشگاه و ارسال به اداره كل 04انجام مكاتبات مربوط به كميسيون ماده 

 صدور كارت تشخيص صالحيت مسئول فني داروخانه 

 داروخانه كارشناسي از محل داروخانه هاي جديد التاسيس و انتقال مكان 
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 بازرسی های انجام شده از داروخانه ها  

 4931سال  4931 سال موارد

 630 604 بازديد از داروخانه هاي خصوصي

 66 3 بازديد از داروخانه هاي داخل درمانگاهي

 61 60 بازديد از داروخانه هاي داخلي بيمارستان

 54 63 عدم حضور مسئول فني در داروخانه

 03 60 مسئول فني نسخه پيچي در غياب

 64 64 تعداد شكايات از داروخانه ها

 04 64 تذكر شفاهي و درج در فرم بازرسي

 60 3 نگهداري و عرضه داروهاي تاريخ گذشته

 3 0 اخطار كتبي به موسس يا مسئول فني

 64 0 بازرسي مشترک با سازمان تعزيرات

 04 63 عرضه داروهاي غيرمجاز در داروخانه

 3 4 ساعت فعاليت داروخانهعدم رعايت 

 0 4 گرانفروشي در داروخانه

 00 00 تعداد كل داروخانه هاي خصوصي

 0 0 تعداد كل داروخانه هاي داخل درمانگاهي 

 5 5 تعداد كل داروخانه هاي دولتي)داخل بيمارستاني (

 0 0 تعداد تخلفات مشاهده شده در بازرسي از سوپرماركت

 0 0 شده در بازرسي از عطاري هاتعداد تخلفات مشاهده 

 0 0 تعداد داروخانه هاي متخلف ارجاع داده شده به كميسيون ماده بيست 
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 اسامی داروخانه های خصوصی، بیمارستانی و درمانگاهی شهرستان جهرم

                               
 آدرس دقيق

ت/ 
 وق

مه
)ني

ت 
الي

 فع
ان

يز
م

ي(
وز

ه ر
بان

 ش
ت/

 وق
ام

تم
 

خصوصي/ 
 دولتي و ...

 مسول فني تلفن

نام و نام 
خانوادگي 

 موسس

 نام داروخانه
)قيد شده در  

 پروانه(

ف
ردي

 

خيابان  -جهرم
استاد مطهري 

روبروي بيمارستان 
 مطهري

 54333122 خصوصي تمام وقت

-دكتر ابراهيم پورنوروز
دكتر مهشيد قناعت پيشه 

دكتر مرضيه كاظمي  –
 نژاد

دكتر ابراهيم 
 پورنوروز

 6 ابوريحان

خيابان  -جهرم
 استاد مطهري

 30554343 خصوصي تمام وقت
دكتر محمد صادق 

 سنايي

دكتر محمد 
 صادق سنايي

 0 دكتر سنايي

ابتداي  -جهرم
 خيابان فرد اسدي

 دكتر نسرين نوعي 30003030 خصوصي تمام وقت
دكتر نسرين 

 نوعي
 5 دكتر نوعي

ميدام  -جهرم
 مصلي

شبانه 
 روزي

 30006116 خصوصي

-دكتر محمد حسيني
دكتر -خانم مهسا كوشا
 پرنيا صفايي

دكتر محمد 
 حسيني

 0 دكتر حسيني

خيابان  -جهرم
 -استاد مطهري

 كلينيک هنري
 30503450 خصوصي تمام وقت

دكتر عبدالرسول 
 اسفندياري

دكتر عبدالرسول 
 اسفندياري

 3 سينا

ابتداي  -جهرم
 بلوار معلم

 دكتر محمد رضا خادمي 30050030 خصوصي تمام وقت
دكتر محمد رضا 

 خادمي
 1 دكتر خادمي

 00خيابان  -جهرم
روبروي  -بهمن

 بانک مسكن
 دكتر الهام عافيت جو 30000300 خصوصي تمام وقت

دكتر الهام 
 عافيت جو

 3 دكتر عافيت جو

 00خيابان  -جهرم
ساختمان  -بهمن

 الماس
 دكتر عبدالمجيد قرباني 54230035 خصوصي تمام وقت

دكتر عبدالمجيد 
 قرباني

 3 حسين ابن علي

 00خيابان  -جهرم
 بهمن

شبانه 
 روزي

 54225246 خصوصي

دكتر -دكتر حامد كشافي
 -ابوالفضل نيكوسير 

 دكتر نيلوفر مصلي نژاد

دكتر حامد 
 كشافي

 0 دكتر كشافي

 00خيابان  -جهرم
 بهمن

 30004534 خصوصي تمام وقت
دكتر  اسماعيل قليچ 

 خاني

اسماعيل دكتر  
 قليچ خاني

 64 دكتر قليچ خاني

چهار راه  -جهرم
 بهارستان

 66 دكتر مهراد دكتر مينا مهراد دكتر مينا مهراد 30000343 خصوصي تمام وقت

 63خيابان  -جهرم
روبروي  -شهريور

 بانک مسكن
 30003300 خصوصي تمام وقت

دكترحسام الدين 
 ابوطالبي

دكترحسام الدين 
 ابوطالبي

ابوطالبيدكتر   60 

ابتداي  -جهرم
 بلوار شهيد رجايي

 دكتر ابوالفضل حاتم 30005163 خصوصي تمام وقت
دكترابوالفضل 

 حاتم
 65 دكتر حاتم

خيابان  -جهرم
 جمهوري اسالمي

 60 مجد علي اكبر شرافت دكتر مهسا اسفنديار 30000133 خصوصي تمام وقت
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خصوصي/ 
 دولتي و ...

 مسول فني تلفن

نام و نام 
خانوادگي 

 موسس

 نام داروخانه
)قيد شده در  

 پروانه(

ف
ردي

 

خيابان  -جهرم
 جمهوري اسالمي

 63 توحيد دكترزهرا واعظي دكتر زهرا واعظي 54223959 خصوصي تمام وقت

 -قطب آباد -جهرم
داروخانه دكتر 

 رحمانيان
 09101900642 خصوصي تمام وقت

دكتروحيد رضا رحمانيان  
دكتر فاطمه احمدي-  

دكتر وحيد رضا 
 رحمانيان

 61 دكتر رحمانيان

خاوران -جهرم  63 استوار صديقه استواري صديقه استواري 09105000055 خصوصي تمام وقت 

خفر -جهرم  دكترسميرا فالحي 30340153 خصوصي تمام وقت 
دكترسميرا 

 فالحي
 63 دكتر فالحي

خفر -جهرم  دكتر سيد جعفر زمرديان 54502355 خصوصي تمام وقت 
دكتر سيد جعفر 

 زمرديان
 60 رازي

خفر -جهرم  دكتر نجمه اميرزادگاني 30340344 خصوصي تمام وقت 
دكتر نجمه 
 اميرزادگاني

 04 دكتر اميرزادگاني

سيمكان -جهرم  دكتر نرجس اعتمادي 30015533 خصوصي تمام وقت 
دكتر نرجس 

 اعتمادي
 06 دكتر اعتمادي

حيدرآباد -جهرم  دكتر حامد رمضانلي 5552500 خصوصي تمام وقت 
دكتر حامد 

 رمضانلي
 00 دكتر رمضانلي

خيابان  -جهرم
فرصت شمالي 

66نبش كوچه   

 دكتر محمد علي حورنگ 54231462 خصوصي تمام وقت
دكتر محمد علي 

 حورنگ
 05 دكتر حورنگ

خيابان  -جهرم
 استاد مطهري

شبانه 
 روزي

 30550601 دولتي
–دكتر نيكتا زبردست 

 دكتر مهشيد قناعت پيشه
دانشگاه علوم 

 پزشكي
بيمارسنان 

 مطهري
00 

انتهاي -جهرم
 خيابان ولي عصر

شبانه 
 روزي

 30054464 دولتي

-دكتر نرجس خادم زاده
 دكتر -دكتر نسيم جباري

 محمد حسيني

دانشگاه علوم 
 پزشكي

بيمارستان 
 پيمانيه

03 

چهار راه  -جهرم
 امام حسين

 30014604 دولتي تمام وقت
  -دكتر مهسا محمودي

 دكتر مهشيد قناعت پيشه
 سپاه

درمانگاه امام 
 صادق

01 

 -خفر -جهرم
بيمارستان خاتم 

 االنبيا

شبانه 
 روزي

دولتي)وا
گذار به 
بخش 

 خصوصي(

54503003 

 -دكتر مهران بهزاديان
دكتر شمايل مددي 

دكتر مهران احمدي_  
 

بيمارستان خاتم 
 االنبيا

03 

شهرک  –جهرم 
درمانگاه  –فاطميه 

 هنر
 دكتر هدي حجازي 54330065 خصوصي نيمه وقت

دكتر هدي 
 حجازي

 03 دكتر حجازي

بلوار معلم  –جهرم 

جنب شهر –
 عكس

 54234650 خصوصي تمام وقت
دكتر – دكتر شيواجاللي

 نيكتا زبردست
 00 دكتر جاللي دكتر شيواجاللي

 



 

 

66 
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 عملکرد واحد صدور پروانه ها ی بهداشتی

 صدور پروانه هاي تاسيس و بهره برداري كارگاهي
 صدور شناسه نظارت توليد كارگاهي
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 ارسال رونوشت انواع پروانه هاي بهداشتي به سازمان غذا ودارو
 انجام بازرسي هاي الزم در زمينه صدور پروانه هاي بهداشتي

 عملکرد واحد رسیدگی به شکایات
 رسيدگي به شكايات بين دانشگاهي-رسيدگي به شكايات درون شهري  

 عملکرد واحد نظارت
 كنترل مستمرواحد هاي توليدي تحت پوشش

 بازديد از واحد هاي توزيع محصوالت آرايشي بهداشتي-بازديد جهت تاييد محل توليد 

 عملکرد واحد آموزش واطالع رسانی
 (آموزش كاركنان)اجراي برنامه كوهنوردي وآموزش نشانگر رنگي

 آموزش توجيهي مسئولين فني
 نفر( 134آموزش عمومي)مدارس و...جمعا حدود 

 نمونه موشن گرافيک با موضوعات روغن، قاچاق ونشانگر5تهيه
 عدد بيلبرد در سطح شهر 0تهيه 

 طرح های اجرایی
 pmsاجراي طرح پايش سموم و  در سطح شهرستان   

 

 16معاونت غذا و دارو سال –عملکرد آزمایشگاه کنترل غذا 

 ردیف عنوان تعداد

 1 آزمایشگاهکل نمونه هاي پذیرش شده در  2300

 2 نمونه هاي وارد شده به بخش شیمی 1010

 3 نمونه هاي وارد شده به بخش میکروبیولوژي 009

 4 نمونه هاي وارد شده به بخش آنالیز دستگاهی 215

30 
نمونه هاي آزمایش شده نمک در طرح ارزیابی میزان ید در 

 نمک مصرفی خانوار
0 

 5 طرح کنترل شیر مدارس 2

600 

 تومان میلیون
 10 هزینه خرید تجهیزات

 11 آموزش به کارآموزان و مسوولین فنی نفر 10

 12 ارائه واحد درسی به دانشجویان واحد3
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 از محل های مختلف  نمودار مقایسه ای نمونه های وارد شده به آزمایشگاه
 

 

 

 ی پذیرش شده در بخش های مختلف آزمایشگاه نمودار مقایسه ای نمونه ها

 

 
 

 

712

354
665

345

1658

871
721658

307
196

9889
0

400

800

1200

1600

2000

96959493

اداره نظارت معاونت بهداشتی نیروی انتظامی

218 152 227 139

709

401 428 426

1717

1104

916 928

96 95 94 93

آنالیز دستگاهی

میکروبیولوژی

شیمی



 

 

64 

 
 

 

 
 

 

 

 

858

485

298 301

0

200

400

600

800

1000

96سال 95سال 94سال 93سال

مقایسه ای تعداد نمونه های نان آزمایش شدهنمودار

0

100

200

300

400

500

600

96سال  95سال 94سال 93سال

600

350

300

350

ن
ما

تو
ن 

یو
میل

نمودار مقایسه ای مربوط به اعتبارات در نظر گرفته شده برای خرید تجهیزات



 

 

 

63 

 
 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

3

5

6

2

1 1

7

2

1

5

7

3

1

2 2

6

مقایسه فعالیت های آموزشی پژوهشی 

96سال  95سال  94سال 93سال



 

 

61 

 اداره تجهیزات پزشکی 

  سامانه  644از  644كسب امتياز كامل ( درسامانه ارزيابي عملكرد وزارت بهداشتHOP ) 

  درشاخص هاي ارزيابي عملكرد ادارات تجهيزات پزشكي كشور 544از  033كسب امتياز 

 بروز رساني سامانه مديريت تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

  بازديدهاي منظم درراستاي نگهداشت تجهيزات پزشكي مراكز درماني با توجه به سامانه اداره كل تجهيزات

 پزشكي

  ( ازاصناف كاال پزشكي شهرستان جهرم  5بازديد و نظارت طبق برنامه زمان بندي چهارماهه ) بار درسال 

 اهي و تصويربرداري مراكز درمانيبرنامه ريزي و انجام به موقع كنترل كيفي تجهيزات پزشكي ، آزمايشگ 

 تابعه 

  هماهنگي مستمرجهت خريد ملزومات مصرفي پزشكي مراكز درماني تابعه 

  نصب دستگاه آنژيوگرافي در بيمارستان پيمانيه 

  اساليس در بيمارستان پيمانيه 61نصب سي تي اسكن 

  نصب و راه اندازي دستگاه اتوكالو پالسما دربيمارستان پيمانيه 

  انجام ( برنامه نگهداري پيشگيرانهPM    تجهيزات پزشكي مراكز درماني تابعه ، طبق برنامه ريزي منظم ) 

  هماهنگي جهت نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي بخشIVF 

  كارشناسي درخريد تجهيزات پزشكي معاونت هاي دانشگاه 

 نصب و راه اندازي چند دستگاه سونوگرافي و اكوكارديوگرافي 

 نه تعميرات و نگهداشت تجهيزات پزشكي آناليزهزي 

  استاندارد سازي انباردارو و تجهيزات پزشكي 

  تكميل پروژهPACS  فيلم لس كردن و ديجيتال كردن خدمات تصويربرداري ، 

  ساماندهي شركت هاي توزيع كننده و اصناف درسامانه اداره كل تجهيزات پزشكي 

  آناليزABC ار الحاقي ملزومات مصرفي و افزودن نرم افزHIS 

 اجراي فازاول استاندارد سازي تجهيزات مراكز درماني 
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 معاونت آموزشیفصل چهارم: 

 9316برنامه های حضوری دفتر آموزش مداوم سال 

 عنوان برنامه ردیف
میزان 

 امتیاز

دفعات 

 برگزاری
 گروه هدف

 6 5.3 بيماريهاي قلبي و ترومبوآمبولي در بارداري 6

 –هوشبري –پرستاري  -فوريت هاي پزشكي –پرستاري 

 متخصصين كليه رشته ها–پزشكان عمومي -مامايي

 پزشكان شاغل در طرح خانواده–پزشكان عمومي  6 5،03 كانسر پيشرفته پروستات 0

 پزشكان عمومي و پزشكان خانواده 6 5،03 كنفرانس علمي گفتار درماني 5

 66 6،03 كنفرانس علمي ادواري زنان 0
 -دكتراي بهداشت باروري  –زنان و زايمان  –پرستاري 

 مامايي

 53 6 بيماريهاي داخليكنفرانس علمي ادواري  3

 بيماريهاي داخلي –بيهوشي  –پزشک عمومي  –پرستاري 

بيماري هاي قلب و  –بيماريهاي عفوني و گرمسيري –

غدد درون ريز و –بيماريهاي مغز و اعصاب –عروق 

 نفرولوژِي -گوارش و كبد بالغين –متابوليسم 

 شاغل در طرح خانوادهپزشكان –زشكان عمومي پ RA 5،03 6درمان روماتيسم مفصلي  1

3 
نظام مراقبت پيامدهاي نامطلوب ايمن 

 سازي
 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5،3

 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5،03 درمان هاي نوين پوستي 3

 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5،03 ريزش مو 0

 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5،3 تنفسي بزرگساالنبيماريهاي  64

 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5 پنوموني (( 0بيماريهاي تنفسي بزرگساالن  66

 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5 بيماري ماالريا )تشخيص و درمان ( 60
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میزان  عنوان برنامه ردیف
 امتیاز

دفعات 
 گروه هدف برگزاری

 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5،03 0 كنفرانس علمي سرطان پستان  65

60 
 -مراقبتهاي ادغام شده اطفال )مانا(سمينار

 مراقبت كودک سالم
 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 3،03

 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5،3 هرپسيعفونت هاي كنفرانس علمي  63

 6 5،33 اورژانس هاي اطفالكنفرانس علمي  61
پزشک شاغل در طرح  –پزشک عمومي  –پرستاري 

 خانواده

63 
كنفرانس علمي  بيماريهاي 

 روماتولوژي)اسكلرودرمي
 پزشكان شاغل در طرح خانواده–زشكان عمومي پ 6 5،03

 پرستاري )كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد( CPCR 3 5كارگاه  63

60 
آشنايي با فارماكوويژيالنس و ثبت و ارزيابي 

 عوارض ناخواسته دارو
 پزشک عمومي داروساز 6 5،03

 داروسازي–پزشكي عمومي –پرستاري  6 1،03 اصول تجويز منطقي داروها 04

06 
داروهاي گياهي و سنتي در بيماري سوء 

 هاضمه
5 6 

 –كارشناسان تغذيه –پزشک عمومي و پزشک خانواده 
 داروساز سنتي –داروساز باليني –داروساز 

 6 3 كارگاه تغذيه و رژيم درماني در سرطان 00
پزشک عمومي  -پزشک شاغل در طرح خانواده  –پرستار 

 كارشناسان تغذيه   -

05 
كارگاه آموزشي تئوري و عملي آي يو دي 

 گذاري
 مامايي 6 3

 پزشكان عمومي و پزشكان شاغل در طرح خانواده 6 5 تازه هاي درمان هيپرليپيدمي 00

03 
كنفرانس علمي يک روزه شناسايي و ارجاع 

 زوجين نابارور در سيستم بهداشت
 پزشكان عمومي و پزشكان شاغل در طرح خانواده 6 5

 6 0 بررسي الم خون محيطي 01
ميكروب –انگل شناسي  –ژِنتيک –علوم آزمايشگاهي 

 زيست فناوري–ويروس شناسي  –شناسي  

03 
پيشگيري از بيماري ههاي غير واگير در 

 نظام نوين سالمت )ايراپن(
 پزشكان عمومي و پزشكان شاغل در طرح خانواده 6 5،33

 متخصص بيهوشي   -پزشک عمومي –پرستار  1 6،03 كنفرانس علمي ادواري تازه هاي بيهوشي 03
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میزان  عنوان برنامه ردیف
 امتیاز

دفعات 
 گروه هدف برگزاری

 مامايي –پرستاري  6 3 مراقبت هاي بحراني نوزاد در معرض خطر 00

 3 0 كنفرانس علمي ادواري روانشناسي 54
 –پزشک شاغل در طرح خانواده  –پزشک عمومي 

 -روانپزشكي و روانشناسي  

56 
كارگاه نسخه نويسي و تجويز مكمل هاي 

 ورزشي
 داروسازان –كارشناسان تغذيه  6 3

 كارشناسان علوم تغذيه 6 5،3 كنفرانس علمي تغذيه ورزشي 50

55 
شناخت و آگاهي از اختالالت خونريزي 

 دهنده و هموفيلي )دو روزه(
1 0 

پزشكان شاغل در طرح  –پزشكان عمومي  –پرستاري 
 خانواده

 علوم آزمايشگاهي 6 5 مديريت نمونه هاي آزمايشگاهي 50

 پرستار 63 03/6 كنفرانس علمي ادواري پرستاري 53
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 9316مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم   سال غیرحضوری  برنامه های 

 عنوان برنامه
تاریخ 

 شروع

تاریخ پایان 

 برنامه
 میزان امتیاز گروه هدف

 تصویر برداری از 

 عفونت های ریوی
46/40/6503 46/40/6503 

پزشكان عمومي، پزشک خانواده، 
راديولوژِي كارشناسان ارشد، راديولوژي 
،جراحي عمومي،پزشكي قانوني،طب 

اورژانس، جراحي قلب و 
عروق،بيماريهاي داخلي، بيماريهاي 

 ريه، بيماريهاي كودكان

 امتياز 3

 

برنامه  665تعداد  6501نفر مي باشند كه درسال  0444مشمولين عضو سامانه آموزش مداوم در حال حاضر تعداد 

برنامه به صورت مجازي تحت سامانه در حال  0جهت كليه گروه هاي هدف به صورت حضوري اجرا گرديده و 

ي برنامه هاي آموزش مداوم با دبير علمي از اعضاء هيئت علمي دانشگاه در اجرا 01اجرا مي باشد. در حال حاضر 

 اين مركز همكاري دارند.

 

 9316اهم فعالیتهای مرکز آموزش مداوم دانشگاه در سال 

 تعداد عنوان فعاليت

 04 صدور گواهي نهايي

 5 (11صدور گواهي فرصت )ماده

 665 برنامه هاي برگزار شده

 64 جلسه كميته تخصيص امتياز

 0 1جلسات كميته ماده 

 13 رمز عبور به كاربران عضو سامانهاعالم 

 3303 ارسال پيامک به گروه هاي هدف برنامه ها

 5 تهيه پوستر و فراخوان برنامه

 3 در سامانه 06ثبت و تائيد گواهي هاي ما قبل 

 6030 تعداد گواهي هاي صادر شده در برنامه هاي آموزشي

 064 اعتبار سنجي مدارک تحصيلي مشمولين در سايت
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  برگزاري جلسات متعدد و اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري سازمانهاي خارج از دانشگاه درخصوص

 برنامه تحول در آموزش از جمله همكاري با سازمان نظام پزشكي و انتقال خون شهرستان جهرم

  سامانه اتاق تهيه شاخص هاي آموزش مداوم ، ورود اطالعات و مراحل اجراي آنها و به روز كردن مطالب در

 عمليات شهيد مطهر نيا

  حضور در جلسات كميته راهبردي آموزش دانشگاه در خصوص طرح تحول آموزشي بررسي مشكالت و چالش

 هاي موجود و تعريف فرايندهاي نوآورانه

  تهيه و تدوين برنامه عملياتي مشترک و اختصاصي واحد ، برگزاري شوراي آموزش مداوم جهت بررسي برنامه

 ي عمليات

  معرفي اعضا جهت تشكيل كميته تخصيص امتياز آموزش مداوم در دانشگاه وبرگزاري اين كميته حداقل دوبار

 صدور گواهي 1درماه و كميته ماده 

  آئين نامه ها و بخشنامه ها جهت  پرتال  ،به روز نمودن اخبار، اطالعيه هاجمع اوري و تدوين  اطالعات و

 آموزش مداوم در سايت دانشگاه 

 ررسي نياز هاي آموزشي ساير واحد هاي زير مجموعه دانشگاه اعم از معاونت بهداشتي ، معاونت درمان ، ب

 معاونت دارو و غذا و واحدهاي غير وابسته با ارسال نامه به گروه هاي مختلف

 وم لرايزني و بررسي جهت انعقاد تفاهم نامه بين معاونت آموزشي دانشگاه و معاونت آموزشي دانشگاه هاي ع

 پزشكي در خصوص آموزش هاي مورد نياز مشمولين در سال جاري  

  ارسال وثبت  درخواست اجراي برنامه هاي آموزش مداوم در سامانه آموزش مداوم جهت دريافت مجوز از

 وزارت خانه 

 برنامه ريزي و بارگزاري برنامه هاي ادواري داخلي و زنان براي اولين بار در اين واحد 

 ان متخصص در هر رشته جهت سخنراني و همكاري با اين واحد دعوت از همكار 

  فعال كردن سيستم اطالع رساني به مشمولين شهرها ي همجوار جهت حضور فعال تر در برنامه هاي آموزش

 مداوم اين مركز 

  كليه امورات روزمره آموزش مداوم اعم از پاسخ گويي و رفع مشكالت مشمولين آموزش مداوم جهت استفاده

 سامانه هاي آموزش مداوم )سامانه جامع و سامانه مجازي  ( از
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 انعقاد تفاهم نامه: 

 نفرانس هاي ادواري بیهوشی و درخصوص کمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با

دانشکده داروسازي و دندانپزشکی در خصوص  اجراي برنامه ها جهت گروه  وبا  روانشناسی 

 داروسازيهدف دندانپزشکی و   هاي

  با دانشگاه آزاد اسالمی جهرم و دانشگاه پیام نور جهرم جهت گروه هدف مامایی و روانشناسی 

  کنفرانس هاي ادواري پرستاري با دانشگاه علوم پزشکی شیراز براي اولین بار در جهت

 بیمارستان پیمانیه 

  بررسی مشکالت حضور در جلسات کمیته راهبردي آموزش دانشگاه در خصوص طرح تحول آموزشی

 و چالش هاي موجود و تعریف فرایندهاي نوآورانه

 20/12/96تا تاریخ  از ابتداي سال  گواهی نهایی پزشکان و سایر مشمولین 20 صدور 

 ددعوت از همکاران متخصص در هر رشته جهت سخنرانی و همکاري با این واح 

 ت مشمولین آموزش مداوم جهت کلیه امورات روزمره آموزش مداوم اعم از پاسخ گویی و رفع مشکال

 استفاده از سامانه هاي آموزش مداوم )سامانه جامع و سامانه مجازي  (

  سااال آموزش مداوم پزشااکان عمومی، پرسااتاران امتیاز 1396ستتال نخستتت ماه  9در،  

 کامل گردیده است و کارشناسان تغذیه  داروسازان
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  قایسه تعداد برنامه های برگزار شدهم

 6501سال 6503سال 6500سال 6505سال  6500سال 6506سال  6504سال

56 53 03 10 13 05 665 

 

 به تفکیک رشته برگزارشده برنامه های

 تغذيه پرستار ماما علوم آزمايشگاه پزشک عمومي تخصص داروساز دندانپزشک

4 3 51 03 5 60 03 0 

 

 در راستای طرح تکریم ارباب رجوعی انجام شده فعالیت ها

  اطالع رساني  به صورت پيامک و همچنين در سامانه اموزش مداوم و شبكه هاي مجازي دانشگاه جهت

 اعالن زمان برگزاري برنامه ها و مكان آنها

 تا كنون  6501نفر از مشمولين عضو سامانه از مهر ماه  054ع و پخش كارت زيتو 

  قرار دادن فرم نظر سنجي و  وانجام امورات اينترنتي از جمله عضويت در سامانه به تقاضاي مشولين

بررسي نظرات شركت كنندگان در ( ، برنامه هرپايان )درميزان رضايت از برنامه ها به صورت اينترنتي 

 هر برنامه با استخراج نقاط قوت و ضعف از فرم هاي ارزشيابي

 انتهاي هر برنامه  صدور گواهي شركت در 

 

  نقاط قوت و ضعف برنامه باز آموزی دفتر آموزش مداوم

 نقاط قوت

 در كليه گروه ها و همكاري به عنوان سخنران قوي اعضا هيئت علمي وجود 

 ازآموزيب برنامه در نور پيام و جهرم آزاد دانشگاه–از دانشگاه علوم پزشكي شيراز  نكاري مدرسيمامكان ه 

  برنامه توسط آموزش مداوماجراي  در روزصدور گواهي ها 

 كليه گروه هاي هدفجهت  برگزاري برنامه هاي متنوع با عناوين مختلف طبق نياز سنجي انجام شده 

  ها ت ارتقاء مستمر برنامهجهارزشيابي برنامه ها و استخراج نقاط قوت و ضعف و ارائه راهكار 

 اطالع رساني از طريق پيام كوتاه به مشمولين 

 ضعف نقاط

 ارسال ناقص يا با تاخير درخواست هاي مجوز برنامه از طرف معاونت ها 

 مشكالت هماهنگي حق الزحمه سخنرانان برنامه و پذيرايي 

 هاي غير حضوري و نداشتن زير ساخت هاي برگزاري برنامه غير حضوري عدم تمايل مشمولين به برنامه 

 فضاي فيزيكي  كمبود امكانات و 
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 توسعه آموزش علوم پزشکیمرکزمطالعات و 

 پژوهش در آموزش :

 
تاریخ شروع 

 جلسات

تعداد 

 جلسات

تعداد اعضا در 

 حال حاضر

تعداد طرح های 

 ارسال شده

تعداد طرح های 

 مصوب

 طرح30 طرح 441 عضو00 جلسه 14 00/77/4947 کمیته پژوهش در آموزش

 

 گزارشي از فعاليت هاي شوراي پژوهش در آموزش :

 تعداد طرح های  مصوب و درجریان تصویب های ورودی تعداد طرح سال

 درجریان4طرح  مصوب + 44 44 04سال

 طرح مصوب 1 1 06سال

 طرح  مصوب 9 1 00سال

 طرح  مصوب 47 47 05سال

 طرح  مصوب40 40 00سال

 طرح  مصوب07 07 03سال

 طرح درجریان1طرح  مصوب +44 44 01سال

 
 

 طرح های بررسی شدهتعداد  تعداد جلسات کمیته سال

 44 4 37سال

 1 1 34سال

 1 9 30سال

 47 1 39سال

 40 1 31سال

 07 1 31سال

 41 40 31سال
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 (Skill Lab)مرکز مهارتهای بالینی 

 «01 سال مهارتهاي باليني درمركز هاي ارائه شده در آموزش »

 عنوان کارگاه گروه هدف زمان )ساعت( تاریخ

 خرداد
 پزشکی بالینیدانشجویان  5

زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد، 

 معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...(

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن 02

 تیر
 دانشجویان پزشکی بالینی 5

زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد، 

 و دیالتاسیون و...(معاینات زنان،افاسمان 

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن 02

 مرداد
 دانشجویان پزشکی بالینی 5

زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد، 

 معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...(

 ریوی پایه و پیشرفتهاحیای قلبی  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن 02

 آبان
 ((CPRاحیای قلبی ریوی کلیه رشته ها طبق ثبت نام 6

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن 02

 آذر

 ((CPRاحیای قلبی ریوی کلیه رشته ها طبق ثبت نام 05

 کنترل عالیم حیاتی فیزیوپاتولوژی-دانشجویان پزشکی  8

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن 02

 دی
 فیزیوپاتولوژی-دانشجویان پزشکی  8

و خونگیری  IM,ID,SQ,IVتزریقات 

 CPR،سوچر،فولی گذاشتن،NGTوریدی،

 ABGو انتوباسیون،

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن 02

 بهمن
 ((CPRاحیای قلبی ریوی دانشجویان متقاضی تمام رشته ها 12

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن 02

 اسفند
 ((CPRاحیای قلبی ریوی دانشجویان متقاضی تمام رشته ها 12

 و پیشرفتهاحیای قلبی ریوی پایه  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن 02
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 آموزش ارائه شده به ساعت در مرکز مهارتهای بالینی
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 کمیته برگزاری آزمون آسکی 

 (OSCE)*امتحان بالینی ساختار یافته و هدفمند 

 محل اجرا گروه هدف تاریخ ردیف

 مرکز مهارتهای بالینی کلینیک هنری 44دانشجویان اینترن پزشکی  03/4/41  .4

 بخش داخلی بیمارستان پیمانیه 40دانشجویان اینترن پزشکی 07/40/41  .0

 مرکز مهارتهای بالینی کلینیک هنری 44دانشجویان اینترن پزشکی  47/ 74/70  .9

 سایت پردیس 49دانشجویان اینترن پزشکی  94/9/44  .1

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 41دانشجویان اینترن پزشکی  94/1/30  .1

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 41دانشجویان اینترن پزشکی  94/1/39  .1

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 47دانشجویان اینترن پزشکی  47/40/39  .7

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 44دانشجویان اینترن پزشکی  47/71/31  .4

 سایت پردیسمرکز مهارتهای بالینی  44دانشجویان اینترن پزشکی  4/44/31  .3

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 43دانشجویان اینترن پزشکی  09/70/31  .47

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس دانشجویان رزیدنت بیهوشی 01/70/31  .44

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 43دانشجویان اینترن پزشکی  04/44/31  .40

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 43دانشجویان اینترن پزشکی  71/79/31  .49

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 43دانشجویان اینترن پزشکی  71/79/31  .41

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 37دانشجویان اینترن پزشکی  01/47/31  .41

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 31دانشجویان پزشکی  07/47/31  .41

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 37اینترن پزشکی دانشجویان  43/44/31  .47

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس دانشجویان رزیدنت بیهوشی 97/44/31  .44
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 دانشجویان استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل دانشجویان 

 آزمون دستیاری-درخشان به مقاطع باالتراستعداد 

 تعداد سال

6504 0 

6506 3 

6500 1 

6505 5 

6500 0 

6503 0 

6501 3 

 

دانشجویان استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به 

 کارشناسی به کارشناسی اشد)ورود بدون آزمون و ورود باآزمون(-مقاطع باالتر

 تعداد سال

6504 0 

6506 3 

6500 3 

6505 5 

6500 3 

6503 4 

6501 4 
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 کارگاه های برگزار شده جهت دانشجویان استعدادهای درخشانتعداد 

 تعداد گروه هدف

مدت 
 زمان

 )ساعت(

 اهداف كارگاه
تعداد 
 كارگاه

 رديف عنوان كارگاه

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان

63 0 

آشنايي دانشجويان با انواع روشهاي مطالعه 
نحوه درس  -و مطالعه صحيح و اصولي
 در علوم پايهخواندن و روش مطالعه 

6 
مهارتهاي 

 مطالعه
6.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان

03 5 
افزايش توان نگارش طرح هاي تحقيقاتي و 

 آموزشي
1 

پروپوزال 
 نويسي

0.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان

04 0 

آشنايي دانشجويان با آئين نامه هاي 
استعداد درخشان و نيازسنجي و تغيير در 

 آئين نامه داخلي

0 
كارگاه هم 

 انديشي
5.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان

 0 يافتن مقاالت مرتبط 0 63
جستجوي 

 پيشرفته
0.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان

 NOTE END 0آشنايي با نرم افزار 0 63
END 

NOTE 3.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان

04 0 
چگونگي يافتن مقاالت و اركان و اجزاي 

 مقاله
  .1 اركان مقاله 6

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان و المپياد

54 0 

آشنايي دانشجويان با انواع سواالت باليني و 
سناريو نويسي و آمادگي جهت برگزاري 

 المپيادعلمي

0 

كارگاه 
استدالل 

 باليني

3.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان و المپياد

04 0 

آشنايي دانشجويان با كليد واژه هاي 
جهت برگزاري آموزش پزشكي و آمادگي 
 المپيادعلمي

0 

كارگاه 
آموزش 
 پزشكي

3.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان و المپياد

04 60 
و آمادگي  اهداف نظام سالمتآشنايي با 

 جهت برگزاري المپيادعلمي
0 

كارگاه 
مديريت نظام 

 سالمت

0.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان و المپياد

04 60 
برگزاري آشنايي با اهداف و آمادگي جهت 

 المپيادعلمي
0 

كارگاه تفكر 
علمي در 
 علوم پايه

64.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان و المپياد

04 60 
آشنايي با اهداف اين حيطه و آمادگي جهت 

 برگزاري المپيادعلمي
0 

كارگاه فلسفه 
 پزشكي

66.  

دانشجويان استعدادهاي 
درخشان )كليه رشته هاي 

 تحصيلي(

34 33 

مهارتهاي آشنايي دانشجويان با 
، BP-باليني)كنترل عاليم حياتي

تزريقات،نمونه گيري شرياني و وريدي،رگ 
گيري،احياي ،انتوباسيون،سوچر،فولي 

 و...( NGTكاتتر،

كارگاه 00
 ساعته0

برگزاي 
كارگاه 
آموزش 

مهارتهاي 
 باليني

60.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان

04 1 
آشنايي با چگونگي مراحل ثبت اختراع و 

 پتنت
0 

ثبت اختراع و 
 ثبت پتنت

65.  

دانشجويان استعدادهاي 
 درخشان

 6 مسائل اخالق در انواع مطالعات پژوهشي 5 04
اخالق در 
 پژوهش

60.  
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 کمیته جشنواره آموزشی شهید مطهری:

 تعداد فرایندهای برتردرون دانشگاهی و کشوری :

 سال ردیف
تعداد فرایند ارسالی به 

 دبیرخانه درون دانشگاهی

منتخب درون  تعداد فرایند

 دانشگاهی

تعداد فرایند منتخب و قابل تقدیر 

 کشوری

6 6533 1 1 6 

0 6530 1 0 -- 

5 6504 64 1 6 

0 6506 60 1 6 

3 6500 3 3 -- 

1 6505 3 1 -- 

3 6500 3 1 6 

3 6503 1 1 6 

0 6501 3 3 -- 
 

 

 فعالیتهای کمیته توانمندسازی اساتید 
 31مرکز توسعه بر اساس نتایج نیازسنجی سال اولویت دار  عناوین کارگاههای

 عنوان عنوان

 End Note چگونه يک كارگاه ترينينگ  برگزار نمائيم؟
 چگونگي برگزاري يک ژورنال واچ آموزشي آموزش كالس وارونه

 PBLProblem Basedتدريس در گروهاي كوچک /   روش 

Learning)) 
 با فراگيراصول مهارت ارتباطي در ارتباط 

 اخالق حرفه اي سخنراني تعاملي

 بيمار –اصول مهارت ارتباطي پزشک  آشنايي با روش هاي آموزش مجازي و تركيبي

 TBLتدريس در گروههاي كوچک به روش 
(Team Based Learning) 

 چگونه يک آسكي استاندارد برگزار كنيم ؟

ي، منابع آموزش پزشكآشنايي با كنفرانس هاي آموزش /پزشكي ، سايت ها و 
 معرفي رسانه هاي آموزشي

 بازانديشي

 استاندارد سازي سواالت با تاكيد بر تحليل آزمونها (DOPS – Mini-CEXروشهاي ارزيابي مبتني بر محيط كار باليني  ) 

درمانگاه  -گزارش صبحگاهي -روشهاي آموزش باليني)راند آموزشي

 ژورنال كالب باليني( –گراند راند  -آموزشي
 انواع روش تحقيق كيفي

 چگونگي مصاحبه  استاندارد  در تحقيق كيفي چگونگي برقراري يک ژورنال كالب آموزشي

 چگونگي ابزارسازي و تعيين خصوصيات سيكومتريک ابزار ارائه بازخورد و انواع آن

 (SPSS آشنايي با نرم افزار ) چگونگي توليد محتواي آموزشي الكترونيكي

 روش هاي ارزيابي فراگير
Extended Matching)تشريحي( 

Multiple Choice )چندگرينه اي( 

 
End Note 
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 برگزاری اولین دوره فلوشیپ  یک هفته ای آموزش پزشکی و مهارت آموزی  

 (16ویژه دستیاران بیهوشی ) مهرماه

 مدرس عنوان مدرس عنوان
معرفي رسانه هاي آموزشي/ اصول 

 اساليدتهيه 
 خانم دكتر مصلي  نژاد

 اخالق حرفه اي
 

 آقاي تفويضي-آقاي دكتر دژكام

 خانم دكتر نجفي پور اصول سخنراني
پايه مهارت  هاي  ارتباطي  اصول 

(Communication Skills) 
 دكتر ليلي مصلي نژاد

 نژاددكتر ليلي مصلي  الگ بوک و پورتفوليو آقاي دكتر عابدي End Noteآموزش نرم افزار 

 آقاي دكتر دژكام كليات اخالق پزشكي خانم دكتر متين گزارش صبحگاهي

 خانم دكتر دهقاني ژورنال كالب
قصور پزشكي / مديريت خطاهاي 

 پزشكي
 آقاي دكتر خوش نيت

 يادگيري تركيبي
 

 خانم دكتر مصلي نژاد
مهارت  هاي ارتباطي بين پزشک و 

تيم درمان  با تاكيد بر  -بيمار
 بيهوشيتخصص 

 آقاي دكتر صنيع جهرمي

روش تدريس در گروه هاي كوچک 
 /PBL 

 خانم دكتر نجفي پور
روش هاي -تدوين طرح درس 

ارزيابي فراگير در محيط باليني 
Dops 

 خانم دكتر نجفي پور

معرفي پايگاههاي اطالعاتي و 
 طريقه جستجو/ پروپوزال نويسي

آقاي -آقاي دكتر صلح جو
 دكتر عابدي

 آقاي دكتر شجاعي يک پزشکنقش هاي 

مه بي-مديريت  خطر -ايمني بيمار 
 هاي مسئوليت حرفه اي پزشكي

 خانم دكتر نجفي پور (OSCEآزمون آسكي ) آقاي دكتر دم شناس

 

 کارگاههای توانمندسازی برگزار شده ویژه اساتید
 مدرس عنوان كارگاه

 خانم دكتر مصلي نژاد يادگيري دانشجوكارگاه داربست يادگيري : مدلي انگيزشي در ارتقاء 

 آقاي دكتردوامي/خانم دكتر مصلي نژاد كارگاه آموزش آئين نامه ارتقاء و ترفيعات ساليانه

 خانم  دكتر مصلي نژاد "آموزش آئين نامه ارتقاء  "كارگاه 

 خانم دكتر اميني "طب مبتني بر شواهد "كارگاه  

t"  پور خانم دكتر نجفي "نمائيم؟چگونه يک كارگاه ترينينگ برگزار 

 خانم دكتر نجفي پور برگزاري جلسه آماده سازي پروژه ترينينگ  با حضور اعضاء متقاضي كارگاه

 خانم دكتر مصلي نژاد همه با هم يک روز معلم كالس مجازي

 خانم دكتر نجفي پور مبتني بر مدل كالس وارونه  PBLاجراي اولين جلسه روش تدريس 

 خانم دكتر نجفي پور مبتني بر مدل كالس وارونه  PBLاجراي دومين جلسه روش تدريس 

 خانم دكتر نجفي پور اجراي روش تدريس كالس وارونه  مبتني بر مدل كالس وارونه

 كتر دهقانيدنجفي پور/ آقاي خانم دكتر با تدريس يكي از اعضاء PBLبرگزاري كارگاه تكميلي روش تدريس 

 خانم دكتر نجفي پور مبتني بر مدل كالس وارونه TBLروش تدريس 

 خانم دكتر مصلي نژاد آشنايي با ابزارها و نرم افزارهاي آسان و كاربردي توليد محتوا

 خانم دكتر نجفي پور (focus groupبرگزاري جلسه به روش گروه متمركز )

 پور خانم دكتر نجفي كارگاه آشنايي با ثبت نام در سامانه دانش پژوهي

 خانم دكتر نجفي پور سخنراني تعاملي
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 مقایسه تعداد کارگاههای برگزار شده جهت اساتید 

 تعداد کارگاه برگزارشده سال

 3 30-39سال 

 60 39-31سال

 63 31-31لسا

 61 31-31سال 

 

 01-03فعاليتهاي انجام شده آناليز آزمونها در سال 

آزمون گروههای علوم پایه  44آزمون مورد آنالیز قرار گرفته است. از این تعداد،   114تعداد  66در سال 

 آزمون در گروههای پرستاری و پیراپزشکی انجام گرفته است.  66و در دانشکده پرستاری 

  ( :Evaluationکمیته ارزشیابی )
 :کمیته ارزشیابی اساتید-1

 نتايج ارزشيابي اساتيد در سامانه پايش:

 01-03مشاركت دانشجويان در ارزشيابي اساتيد نيمسال اول  

 درصد مشارکت مشارکت دانشجو در ارزشیابی نام دانشکده ردیف

 14 491 دانشکده پزشکی 4

 39 31 دانشکده پرستاری 0

 47 74 دانشکده پیراپزشکی 9

 009 جمع

 

 111کننده در ارزشیابی : تعداد دانشجویان مشارکت     31/17کل درصد مشارکت در دانشگاه : 

از طریق سامانه پایش اساتید و به  31-37مشارکت دانشجویان در ارزشیابی اساتید نیمسال دوم  -

 payesh.jums.ac.irآدرس 

 

 دانشکده ردیف
تعداد دانشجویان در 

 31-37نیمسال 

تعداد 

دانشجویان 

 مشارکت کرده

تعداد 

دانشجویان 

 مشارکت نکرده

 درصد مشارکت

 10 19 41 494 دانشکده پزشکی 4

 49 47 40 33 دانشکده پرستاری و مامایی 0

 71 11 440 017 آموزشکده پیراپزشکی 9
 

 07/11 درصد مشارکت دانشجویان
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روند اجرای ارزیابی درونی بخشهای بالینی و (Internal Evaluationارزشیابی درونی)-0

 علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 01سال  03سال  00سال 05سال ارزشيابي دروني علوم پايه ارزشيابي دروني باليني رديف

 شروع  انجام شده بار(5(  اطفال 6

   انجام شده (05)  جراحي 0

   انجام شده (05) بار(0ميكروب) داخلي 5

 شروع  انجام شده (05)  زنان 0

   انجام شده   (05-00چشم ) 3

   شدهانجام  شروع  00بيهوشي 1

 شروع  زبان  3
انجام 
 شده

 

 

 16تا 11روند ارزشیابی درونی گروههای آموزش بالینی وعلوم پایه دردانشگاه جهرم ازسال

 

 31 31 00 39 06-00 37 بخش

 √   √   زنان

    √   جراحی

 √   √   اطفال

    √   داخلی

       پوست

ENT       

   √    بیهوشی

   √    چشم

     √  فیزیولوژی

      √ پزشکی اجتماعی

     √  معارف اسالمی

      √ آناتومی

    √   میکرب شناسی

بافت شناسی وجنین 

 شناسی
      

       بیوشیمی

  √     زبان انگلیسی
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فرآیند ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر حسب سال و گروه آموزشی علوم پایه 

 16تا  51و بالینی از سال 

 
 

 کمیته دانش پژوهی
 های بررسی شده جهت ارتقاءتعداد پرونده تعداد مشاوره ارتقاء اساتید از مرتبه استادیاری به دانشیاری

 نفر1
 )دکتر شجاعی، دکتر ضابطیان، دکتر عابدی، دکتر صلح جو، دکتر رادمهر(

41 7 

 

 54تعداد  6501پرونده اساتيد مورد بررسي قرار گرفت و تا سال  3برگزار گرديد و تعداد  33اولين كميته دانش پژوهي در سال 

 پرونده ارتقاء به كميته منتخب و وزارتخانه ارسال گرديده است.

 نمودارتعدادپرونده های بررسی شده فعالیت دانش پژوهشی اساتید
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 کمیته برنامه ریزی و طرح درس

 16تا  11طرح درس های ارائه شده توسط اساتید از سال 

 
 :EDCنشریات 

 31چاپ نشریه و گاهنامه در سال 

 تهيه ويژه نامه دهمين المپياد علمي 

 تهيه ويژه نامه استعداد درخشان 

 تهيه نشريه علمي خبري ويژه  دانش پزوهي 

 تدوین کتابچه

 EDCكتابچه با موضوع فعاليتهاي كميته هاي مرتبط با 04تهيه 

 هاي آموزشي دستياران بيهوشيالگ بوک الكترونيک جهت ثبت فعاليت سامانه 

در اين سامانه بر اساس فرمها، دستياران ملزم به تكميل فرمها در دو بخش ارائه سخنراني و حضور در برنامه هاي 

در بخش ارائه سخنراني  01ماهه اول سال 1باشند. در آموزشي و بخش تجارب باليني و مهارتهاي پروسيجرال مي

در بخش مهارتهاي  01ماهه دوم سال  1فرم به ثبت رسيد. در  343سيجرال فرم و در بخش مهارتهاي پرو 06

فرم به ثبت رسيده است. الزم به ذكر كه با جذب دستيار اطفال برنامه هاي اين گروه نيز در حال  035پروسيجرال 

 باشد. پيگيري مي

0

50

100

90سال 91سال 92سال 93سال 94سال 95سال 96سال

48

65

30
40

64

40

95
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 گزارش فعالیت کمیته های مرتبط به بسته های طرح تحول در آموزش علوم پزشکی در

EDC  

 کمیته های تحول
تعداد 

 جلسات
 اقدامات دیگر

 3 کمیته مرجعیت علمی
جهت تعيين  swotتحليل موقعيت دانشگاه به روش "تدوين پروژه با عنوان 

 "سرآمديهاي  دانشگاه

  5 کمیته آموزش پاسخگو

کمیته اعتبار بخشی 

 بیمارستانهای آموزشی
0 

موجود فرایندهای آموزش بالینی مقایسه وضعیت  "اجراي پروژه تحت عنوان 

 با استانداردهای وزارتخانه

 5 کمیته اعتباربخشی موسسه ای

های مختلف دانشگاه بررسی توانمندیهای حوزه"اجراي پروژه تحت عنوان 

بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان و 

 "31ذی نفعان در سال 

 0 آزمونهاکمیته نظام ارزیابی 

مقايسه ارزيابي صالحيت باليني كارورزان و كار آموزان "اجراي پروژه تحت عنوان 

دانشگاه علوم پزشكي توسط همتايان و اساتيد در آزمون  00الي  04پزشكي ورودي 

 "آسكي و  ارتباط آن با نمره آزمون صالحيت باليني كشوري
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 خدمات آموزشی

 قبول شدگان  در مقاطع باالتر

 6501 6503 6500 6505 عنوان

 06 60 نفر 06 نفر 60 پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد 

 01 56 نفر 05 نفر 03 پذيرفته شدگان مقطع دستياري

 60 63 نفر63 - پذيرفته شدگان مقطع كارداني به كارشناسي 

 

 صدور گواهینامه موقت تحصیلی

 6501 6503 6500 6505 عنوان

 60 00 61 1 صدور گواهينامه موقت تحصيلي رشته پزشكي 

 53 56 53 60 صدور گواهينامه موقت تحصيلي رشته پرستاري 

 3 3 1 0 صدور گواهينامه موقت تحصيلي رشته اتاق عمل 

 60 0 60 06 صدور گواهينامه موقت تحصيلي رشته هوشبري 

 04 03 06 5 صدور گواهينامه موقت تحصيلي رشته بهداشت 

 4 01 01 60 صدور گواهينامه موقت تحصيلي رشته فوريتهاي پزشكي  

 4 6 - - صدور گواهينامه موقت تحصيلي رشته انگل شناسي پزشكي 

 3 4 4 4 صدور گواهينامه موقت تحصيلي رشته علوم آزمايشگاهي
 

 صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی و دانشنامه  

 6501 6503 عنوان

صدور دانشنامه 
 تحصيلي

 0 64 پزشكي

 60 66 پرستاري

 - 0 اتاق عمل
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 9316سال دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه 

 مرد زن کل رشته

 9 3 3 رزيدنت بيهوشي

 4 0 5 رزيدنت اطفال

 045 000 030 پزشكي

 3 0 0 كارشناسي ارشد انگل شناسي

 6 5 0 كارشناسي ارشدپرستاري

 33 30 631 پرستاري

 53 11 646 عمل اتاق

 53 30 666 هوشبري )كارشناسي پيوسته(

 53 - 53 فوريتهاي پزشكي)كارشناسي نا پيوسته(

 55 33 06 علوم آزمايشگاهي

 0 33 36 بهداشت عمومي

 003 103 6430 جمع كل

 

 9316سال 

 
 كل تخصصي باليني دكتراي حرفه اي كارشناسي ارشد كارشناسي

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

پذيرفته 

 شدگان
660 00 34 3 5 0 35 51 53 1 5 5 044 31 660 

 103 003 6430 3 0 66 000 045 030 3 1 65 510 050 303 دانشجويان

فارغ 

 التحصيالن
635 14 05 0 0 - 30 06 56 - - - 043 35 600 
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 پذیرش دانشجوی مازاد تحصیلی رشته پزشکی

 كل مرد زن سال                                                  

 3 6 0 6505سال 

 00 3 63 6500سال 

 03 63 64 6503سال 

 04 64 64 6501سال 

 

 

 پذیرش دانشجوی بومی مناطق محروم رشته پزشکی

 كل مرد زن سال

 64 3 3 6500سال 

 63 66 0 6503سال 

 1 9 9 6501سال 

 

 9316-9316دانشجویان ورودی دانشگاه سال تحصیلی 

 کل مرد زن رشته

 5 0 6 (016رزيدنت بيهوشي  )

 5 6 0 (016ل  )رزيدنت اطفا

 04 64 64 (010پزشكي بين الملل )

 35 01 03 (016پزشكي )

 0 6 6 (016كارشناسي ارشد انگل شناسي )

 3 0 5 (016كارشناسي ارشد پرستاري  )

 00 00 03 (016)پرستاري  

 63 3 60 (010اتاق عمل  )

 63 3 66 (010هوشبري )كارشناسي پيوسته(  )

 60 3 60 (016علوم آزمايشگاهي  )

 66 6 64 (010بهداشت عمومي  )

 044 31 660 جمع كل
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 اطالعات کلی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

 دانشكده
نام گروه هاي 

 آموزشي
 تعداد كل اعضاي هيئت علمي مقطع گروهرشته هاي مربوط به هر 

پرستاري و 
 پيراپزشكي

 پرستاري
 كارشناسي پرستاري

 نفر 04
 كارشناسي فوريتهاي پزشكي

 پيراپزشكي
 كارشناسي اتاق عمل

 كارشناسي ناپيوسته هوشبري
 

 مشخصات اعضای هیئت علمی هر گروه

 تفكيک رتبه علمي تعداد اعضاي هيئت علمي نام گروه

 60 پرستاري

 تعداد رتبه علمي

 66 مربي

 5 استاديار

 4 دانشيار

 - استاد

 1 پيراپزشكي

 تعداد رتبه علمي

 1 مربي

 - استاديار

 - دانشيار

 - استاد

- - 

 مشخصات نیروی انسانی غیر هیئت علمی هر گروه

 وضعيت تحصيلي وضعيت استخدام تعداد كارشناسان نام گروه

 0 پرستاري

 تعداد ميزان تحصيالت تعداد نوع استخدام

 - كارداني 5 رسمي

 0 كارشناسي - پيماني

 5 كارشناسي ارشد 6 قراردادي

   - طرحي

 6 پيراپزشكي

 تعداد ميزان تحصيالت تعداد نوع استخدام

 - كارداني 6 رسمي

 - كارشناسي - پيماني

 - قراردادي
 6 كارشناسي ارشد

 - طرحي

 نفر 5تعداد نیروی انسانی طرح هیئت علمی  
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 مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی

 نام دانشکده: پرستاری و پیراپزشکی

ف
دی

ر
 

نام 

 آزمایشگاه

 مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی نام دستگاه

 عمومي تخصصي
تعداد 
 دستگاه

قيمت تقريبي 
 دستگاه)تومان(

عمر 
مفيد 
 دستگاه

مدت زمان 
 استفاده شده

گروه هاي 
 استفاده كننده

6 
مهارتهاي 
 پرستاري

- 

 سال 3 سال 3 444/444/5 0 موالژ وصل سرم
پرستاري ص اتاق 
عمل ص فوريت ص 

 هوشبري

 سال 6 سال 3 444/444/3 6 موالژ اينتوبيشن
پرستاري ص اتاق 
عمل ص فوريت ص 

 هوشبري

 سال 0 سال 3 444/444/3 0 موالژ فولي
پرستاري ص اتاق 
عمل ص فوريت ص 

 هوشبري

 سال 0 سال 3 444/444/63 6 موالژ تزريقات
پرستاري ص اتاق 
عمل ص فوريت ص 

 هوشبري

 CPRموالژ 
 پايه بزرگساالن

 سال 6 سال 3 444/444/60 6
پرستاري ص اتاق 
عمل ص فوريت ص 

 هوشبري

 CPRموالژ 
 نوزادان

 سال 3 سال 3 444/444/60 6
پرستاري ص اتاق 
عمل ص فوريت ص 

 هوشبري

 سال 64 سال 3 444/444/03 6 موالژ زايمان
پرستاري ص اتاق 
عمل ص فوريت ص 

 هوشبري

 CPRموالژ 
 كودكان

 سال 3 سال 3 444/444/60 6
پرستاري ص اتاق 
عمل ص فوريت ص 

 هوشبري

دستگاه 
 الكتروشوک زول

 سال 3 سال 3 444/444/04 6
 اتاق پرستاري ص

عمل ص فوريت ص 
 هوشبري
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 جدول مشخصات کتابخانه و قرائت خانه

 نام دانشكده: پرستاري و پيراپزشكي

مساحت تقريبي 
 فضاي كتابخانه

مساحت تقريبي محل 
 قرائت خانه

 ساير توضيحات تعداد كتب الكترونيک تعداد كتب چاپي

 متر 504

  عمومي تخصصي عمومي تخصصي بانوان آقايان

- 
 تعداد كلي كتاب

 0330عنوان: 
 03364نسخه: 

54 -  

 

 جدول مشخصات کالس ها و سالن کنفرانس

 نام دانشکده: پرستاری و پیراپزشکی

 تعداد کل کالس ها
تعداد کالس های مجهز به 

 ویدئوپروژکتور

تعداد سالن 

 کنفرانس
 سایر توضیحات

11 11 2  
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 معاونت فرهنگی دانشجوییفصل پنجم: 

   

 مدیریت اموردانشجویی

 16-16خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال تحصیلی
 

 نام خوابگاه
 

 نوع
 

 ظرفيت فعلي
ظرفيت 

 استاندارد

 

 متراژ كل

 

 زيربنا

  661 665 دختران بوستان

 64044مشترک 
0444 

 0444 661 660 دختران گلستان

 0464 663 655 دختران بهارستان

 544 044 00 06 دختران پيمانيه)كوثر(

 1564 64144 510 536 دختران جمع خوابگاه دختران

 0360 3304 603 631 پسران شهيددانشپور

 634 504 04 53 پسران احسان)كلينيک هنري(

 064 304 04 34 پسران اكبري

 5640 1034 603 035 پسران جمع خوابگاه پسران
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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 

 79-79سال تحصیلی:                                                                                                                                     خوابگاه نوع واحد:

 

 مشخصات خوابگاه های دانشگاه

آدرس:بولوار شهيد مطهري، واقع در كلينيک  -0 احسان نام خوابگاه: -6

 هنري

تعداد ساكنين استفاده كننده از خوابگاه )متأهلين(:     -0 بها ماهانه:              ريالميزان اجاره  -5

 نفر

 متر مربع 504مساحت كل خوابگاه: -1 6533سال احداث:  -3

 متأهلين  پسران   نوع خوابگاه:   دختران -3 6514سال بهره وري: -3

 97خوابگاه:تعداد دانشجويان استفاده كننده از  -64 متر مربع 634مساحت زيربنا: -0

 نفر

آيا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته  -60 با ذكر نوعسايراستيجاري   وقفيمالكيت: دولتي  -66

 خيراست؟ بلي

 آيا طرح اوليه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -65

 خيربلي

 شوفاژ -گاز نوع سوخت گرمايش خوابگاه: -60

 

 
 

 

 امكانات  برحسب مساحت )متر مربع( -63  امكانات برحسب تعداد: -61

 61 مساحت سالن مطالعه 0 تعداد توالت ها 66 تعداد بلوک ساختماني

 - مساحت سالن اجتماعات 0 تعداد دستشويي ها 66 تعداد كل اتاق ها

 - غذاخوريمساحت سالن  6 تعداد خطوط تلفن شهري 53 تعداد كل تخت ها

 0- مساحت سالن تلويزيون 6 تعداد خطوط تلفن راه دور 0 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 3 تعداد تلويزيون 0 تعداد آبسردكن ها

 - مساحت بوفه 0 تعداد اجاق گاز 61 تعداد يخچال ها

 - مساحت فضاي ورزشي   1 تعداد كپسول آتش نشاني

  نداردداردسیستم خنک کننده :  -44

 ندارددارد سیستم ایاب و ذهاب: -43

 خیر   بلی آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ 43در صورت پاسخ منفی به سوال   -07
     تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه: -04
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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی
 

 79-79سال تحصیلی:                                                               خوابگاه                                  نوع واحد:

 

 مشخصات خوابگاه های دانشگاه

بيمارستان آدرس:انتهاي خيابان ولي عصر واقع در  -0 کوثر نام خوابگاه: -6

 پيمانيه

 تعداد ساكنين استفاده كننده از خوابگاه )متأهلين(:     نفر -0 ميزان اجاره بها ماهانه:              ريال -5

 متر مربع 044مساحت كل خوابگاه: -1 6530سال احداث: -3

 متأهلين  پسران نوع خوابگاه:   دختران  -3 6504سال بهره وري: -3

 نفر06تعداد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه:  -64 متر مربع 544زيربنا:مساحت  -0

با ذكر ساير    استيجاري   وقفي    مالكيت: دولتي -66

 نوع

 آيا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -60

 خير      بلي 

 آيا طرح اوليه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -65

 خير   بلي 

 شوفاژ -گاز نوع سوخت گرمايش خوابگاه: -60

 

 امكانات  برحسب مساحت -63  :امكانات برحسب تعداد -61

 )متر مربع( 

 63 مساحت سالن مطالعه 1 تعداد توالت ها 6 تعداد بلوک ساختماني

 - مساحت سالن اجتماعات 0 تعداد دستشويي ها 60 تعداد كل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري - تعداد خطوط تلفن شهري 00 تعداد كل تخت ها

 - مساحت سالن تلويزيون - تعداد خطوط تلفن راه دور 1 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 60 تعداد تلويزيون 4 تعداد آبسردكن ها

 - مساحت بوفه 0 تعداد اجاق گاز 60 تعداد يخچال ها

 - مساحت فضاي ورزشي   0 تعداد كپسول آتش نشاني

 

 دارد سیستم خنک کننده : دار  -95

 ندارد  سیستم ایاب و ذهاب: دارد  -43

 خیر   آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 43در صورت پاسخ منفی به سوال   -07

    نفرپاره وقت خدماتی 4تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -04
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 بسمه تعالی

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 

 79-79سال تحصیلی:                                                                                   بگاه          خوانوع واحد:

 

 مشخصات خوابگاه های دانشگاه

آدرس:بولوار شهيد مطهري،سايت پرديس، مجموعه  -0 بهارستان نام خوابگاه: -6

 خوابگاه ها

 تعداد ساكنين استفاده كننده از خوابگاه )متأهلين(:   نفر -0 ميزان اجاره بها ماهانه:              ريال -5

 متر مربع )مشترک( 64044مساحت كل خوابگاه:  -1 6533سال احداث: -3

 متأهلينپسران  خوابگاه:   دختراننوع  -3 6504سال بهره وري: -3

 نفر655تعداد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه:  -64 متر مربع 0464مساحت زيربنا: -0

با ذكر ساير    استيجاري   وقفي   مالكيت: دولتي -66

 نوع

 آيا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -60

 خير      بلي 

 آيا طرح اوليه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -65

 خير    بلي

 شوفاژ-گاز نوع سوخت گرمايش خوابگاه: -60

 

 

 امكانات  برحسب مساحت )متر مربع( -63  :امكانات برحسب تعداد -61

 مشترک( 630+)50 مساحت سالن مطالعه 63 تعداد توالت ها 6 تعداد بلوک ساختماني

 634 مساحت سالن اجتماعات 63 تعداد دستشويي ها 00 هاتعداد كل اتاق 

 - مساحت سالن غذاخوري 0 تعداد خطوط تلفن شهري 650 تعداد كل تخت ها

 00 مساحت سالن تلويزيون 6 تعداد خطوط تلفن راه دور 60 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 6 تعداد تلويزيون 5 تعداد آبسردكن ها

 مشترک 54 مساحت بوفه 0 تعداد اجاق گاز 00 يخچال هاتعداد 

 0444 مساحت فضاي ورزشي   0 تعداد كپسول آتش نشاني

 

 نداردسیستم خنک کننده : دارد  -44

 ندارد سیستم ایاب و ذهاب: دارد -43

 خیر   آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 43در صورت پاسخ منفی به سوال   -07

 نفرمشترك با خوابگاه گلستان و بوستان 1مرد   نفر      1تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -04
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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 

 79-79سال تحصیلی:                                                                                                                                    خوابگاه نوع واحد:

 

 مشخصات خوابگاه های دانشگاه

آدرس:بولوار شهيد مطهري، سايت پرديس ، مجموعه  -0 گلستاننام خوابگاه:  -6

 خوابگاه ها

 30553416تلفن: -0 ريال           ميزان اجاره بها ماهانه:    -5

 تعداد ساكنين استفاده كننده از خوابگاه )متأهلين(:     نفر -1 6536سال احداث: -3

 متر مربع )مشترک( 64044مساحت كل خوابگاه: -3 6530سال بهره وري: -3

 متأهلين  پسران نوع خوابگاه:   دخترا ن   -64 متر مربع0444مساحت زيربنا: -0

 ساير    استيجاري   وقفي   مالكيت: دولتي  -66

 با ذكر نوع

 نفر   660تعداد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه: -60

 آيا طرح اوليه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -65

 خير     بلي 

 آيا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -60

 خير       بلي 

  گاز و گازوئيل سوخت گرمايش خوابگاه:نوع  -63

 

 

 امكانات  برحسب مساحت )متر مربع( -63  امكانات برحسب تعداد: -61

 )مشترک(630 مساحت سالن مطالعه 63 تعداد توالت ها 6 تعداد بلوک ساختماني

 )مشترک( 634 مساحت سالن اجتماعات 63 تعداد دستشويي ها 00 تعداد كل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 0 تعداد خطوط تلفن شهري 636 تخت هاتعداد كل 

 )مشترک(00 مساحت سالن تلويزيون 6 تعداد خطوط تلفن راه دور 60 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 6 تعداد تلويزيون 5 تعداد آبسردكن ها

 )مشترک( 54 مساحت بوفه 1 تعداد اجاق گاز 01 تعداد يخچال ها

كپسول آتش  تعداد

 نشاني

 )مشترک(0444 مساحت فضاي ورزشي   0

 ندارد  سیستم خنک کننده : دارد  -63

 ندارد سیستم ایاب و ذهاب: دارد   -43

    خیر    آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 43در صورت پاسخ منفی به سوال   -07

 نفر مشترك با خوابگاه بوستان و بهارستان1مرد  نفر      1تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -04
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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 

 79-79سال تحصیلی:                                                                                       خوابگاه         نوع واحد:

 

 مشخصات خوابگاه های دانشگاه

آدرس:بولوار شهيد مطهري، سايت پرديس ، مجموعه  -0 بوستان نام خوابگاه: -6

 خوابگاه ها

 30003466تلفن: -0 ميزان اجاره بها ماهانه:              ريال -5

 تعداد ساكنين استفاده كننده از خوابگاه )متأهلين(:     نفر -1 6536سال احداث: -3

 متر مربع )مشترک( 64044مساحت كل خوابگاه: -3 6530سال بهره وري: -3

 متأهلين  پسران   نوع خوابگاه:   دختران  -64 متر مربع0444مساحت زيربنا: -0

با ساير    استيجاري   وقفي مالكيت: دولتي   -66

 ذكر نوع

 نفر  665تعداد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه: -60

 آيا طرح اوليه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -65

 خير     بلي

 آيا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -60

 خير       بلي 

  و گازوئيل گاز نوع سوخت گرمايش خوابگاه: -63

 

 امكانات  برحسب مساحت )متر مربع( -63  امكانات برحسب تعداد: -61

 )مشترک( 630 مساحت سالن مطالعه 63 تعداد توالت ها 6 تعداد بلوک ساختماني

 )مشترک( 634 مساحت سالن اجتماعات 63 تعداد دستشويي ها 00 تعداد كل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 0 تلفن شهريتعداد خطوط  610 تعداد كل تخت ها

 )مشترک(00 مساحت سالن تلويزيون 6 تعداد خطوط تلفن راه دور 60 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 6 تعداد تلويزيون 5 تعداد آبسردكن ها

 )مشترک( 54 مساحت بوفه 3 تعداد اجاق گاز 00 تعداد يخچال ها

 )مشترک(0444 مساحت فضاي ورزشي   3 تعداد كپسول آتش نشاني

 ندارد  سیستم خنک کننده : دارد  -44

 نداردسیستم ایاب و ذهاب: دارد  -43

    خیر    آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 43در صورت پاسخ منفی به سوال   -07

 نفر  مشترك با خوابگاه بوستان و بهارستان1مرد  نفر      1تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -04

شی  ، فضای ورزعه، تلویزیون، سالن مطالهارستان دارای سالن اجتماعاتب بوستان و ،خوابگاه های گلستان

 مشترك می باشد.
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 مشخصات خوابگاه های دانشگاه

 دانشگاه آدرس: بولوار شهيد مطهري، سايت پرديس -0 شهيد دانشپورنام خوابگاه:  -6

 30503466تلفن: -0 ميزان اجاره بها ماهانه:              ريال -5

 تعداد ساكنين استفاده كننده از خوابگاه )متأهلين(:     نفر -1 6533سال احداث: -3

 متر مربع 3304مساحت كل خوابگاه: -3 6530سال بهره وري: -3

 متأهلين ن  پسرا  دختراننوع خوابگاه:    -64 متر مربع0360مساحت زيربنا: -0

با ساير    استيجاري   وقفي   مالكيت: دولتي  -66

 ذكر نوع

 نفر631تعداد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه:  -60

 آيا طرح اوليه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -65

 خير  بلي 

 آيا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -60

 خير       بلي 

  شوفاژ-گاز نوع سوخت گرمايش خوابگاه: -63

 

 ندارد سیستم خنک کننده : دارد   -44

 ندارد  سیستم ایاب و ذهاب: دارد  -43

     خیر   آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 43در صورت پاسخ منفی به سوال   -07

 نفر مرد1تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:    -04

 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 

 79-79: سال تحصیلی                                                                                                                                      خوابگاه نوع واحد:

 امكانات  برحسب مساحت )متر مربع( -63  امكانات برحسب تعداد: -

 00 مساحت سالن مطالعه 63 تعداد توالت ها 6 تعداد بلوک ساختماني

 603 مساحت سالن اجتماعات 63 تعداد دستشويي ها 31 تعداد كل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 6 تعداد خطوط تلفن شهري 600 تخت هاتعداد كل 

 33 مساحت سالن تلويزيون  تعداد خطوط تلفن راه دور 63 تعداد دوش هاي حمام

 03 مساحت نمازخانه 3 تعداد تلويزيون 0 تعداد آبسردكن ها

 04 مساحت بوفه 3 تعداد اجاق گاز 31 تعداد يخچال ها

تعداد كپسول آتش 

 نشاني

 6054 مساحت فضاي ورزشي   60
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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 

 79-79سال تحصیلی:                                                                                                                                       خوابگاه نوع واحد:

 

 مشخصات خوابگاه های دانشگاه

 آدرس:بولوار شهيد مطهري، واقع دردانشكده پرستاري -0 شهيد اكبرينام خوابگاه:  -6

  53تعداد ساكنين استفاده كننده از خوابگاه )متأهلين(:   -0 ميزان اجاره بها ماهانه:              ريال -5

 نفر

 متر مربع   504مساحت كل خوابگاه: -1 6533سال احداث:  -3

 متأهلين  پسران   نوع خوابگاه:   دختران -3 6514سال بهره وري: -3

 نفر50تعداد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه: -64 متر مربع 064مساحت زيربنا: -0

آيا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته  -60 با ذكر نوعسايراستيجاري   وقفيمالكيت: دولتي  -66

 است؟

 خيربلي 

 آيا طرح اوليه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -65

 خيربلي

 شوفاژ  نوع سوخت گرمايش خوابگاه: -60

 

 امكانات  برحسب مساحت )متر مربع( -63  امكانات برحسب تعداد: -61

 61 مساحت سالن مطالعه 3 تعداد توالت ها 6 تعداد بلوک ساختماني

 - مساحت سالن اجتماعات 3 تعداد دستشويي ها 65 تعداد كل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 4 تعداد خطوط تلفن شهري 53 تعداد كل تخت ها

 01 مساحت سالن تلويزيون 6 تعداد خطوط تلفن راه دور 5 تعداد دوش هاي حمام

 34 مساحت نمازخانه 6 تعداد تلويزيون 0 تعداد آبسردكن ها

 60 مساحت بوفه 6 تعداد اجاق گاز 65 تعداد يخچال ها

 044 مساحت فضاي ورزشي   0 تعداد كپسول آتش نشاني

 

  نداردداردسیستم خنک کننده :  -44

 ندارددارد سیستم ایاب و ذهاب: -43

 خیر   بلی آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ 43در صورت پاسخ منفی به سوال   -07
    شاغل در خوابگاه:تعداد پرسنل  -04
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 16-16فعالیت های صندوق رفاه دانشجویان  سال تحصیلی

 

 کاردانشجویی
 

 

 مبلغ كل كار دانشجويي تعداد نيمسال

 ريال  444/413/335 نفر 633 03-01 اول نيمسال

 ريال 444/000/335 نفر 604 01-03 دوم نيمسال 

 

 

 اعتبارکل تعداد نیمسال وام های دانشجویی

 ريال 444/434/050/0 نفر 303 نيمسال  اول وام تحصيلي

 ريال444/334/011/6 نفر 305 نيمسال دوم وام تحصيلي

 ريال 444/034/603 نفر 03 نيمسال  اول وام مسكن

 ريال 444/634/11 نفر 56 نيمسال  دوم وام مسكن

 ريال 344/410/010 نفر 13 نيمسال  اول ضروري عاديوام 

 ريال 344/410/010 نفر 33 نيمسال  دوم وام ضروري عادي

 ريال 444/444/04 نفر 0 نيمسال دوم وام ضروري دو برابر

 ريال 444/444/14 نفر6 نيمسال اول وديعه مسكن

 ريال 444/444/03 نفر6 نيمسال  دوم وديعه مسكن

 - - نيمسال  اول وام )شهريه(

 - - نيمسال  دوم وام )شهريه(

 ريال 444/444/003 نفر 53 نيمسال  اول وام بنياد علوي

 ريال 444/444/064 نفر 13 نيمسال  دوم وام بنياد علوي

 ريال 444/454/333/3 مبلغ كل وامها



 

 

 

993 

 صدور نامه تسویه حساب از وزارت جهت گرفتن دانشنامه و گواهی موقت دانشجویان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان
 

 رديف عملكرد عداد

 6 سرويس هاي روزانه  بين دانشكده هاتعداد  31

 0 روزانه بين دانشكده ها و مراكز درماني تعداد سرويس هاي 00

 5 تعداد كل سرويس هاي انجام شده در طول ترم بين دانشكده ها 3043

 0 تعداد كل سرويس هاي بين دانشكده ها و مراكز درماني در طول ترم  5445

 0 شده جهت مراسم هاي مختلف امور فرهنگيتعداد كل سرويس هاي ارائه  04

 3 تعداد كل سرويس هاي ارائه شده جهت اردوهاي مختلف علمي و فرهنگي 54

 1 تعداد كل سرويس هاي ارائه شده جهت برنامه هاي تربيت بدني 06

 

  ايستگاه )رفت و برگشت ( 550نفر دانشجو در  6436سرويس دهي روزانه به 
 

 

 

 رشته تعداد

 پزشكي 13

 پرستاري 14

 فوريت هاي پزشكي 13

 عملاتاق  03

 علوم آزمايشگاهي 50

 هوشبري 16

 بهداشت عمومي 03

 انگل شناسي 3

 نفر از دانشجويان 03نامه موكول سربازي جهت 

 نفر از دانشجويان 60نامه موكول بدهي به بعد از مقطع جديد جهت 
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 نمونهجشنواره دانشجوی 

 

 انتخاب برگزیدگان دانشگاهی بیست و پنجمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه

 16-18نیمسال دوم 

 نام و نام خانوادگي رشته رتبه

 مهران فرزانه 06هوشبري  رتبه اول دانشگاهي

 يوسف حسيني 00علوم آزمايشگاهي  رتبه دوم دانشگاهي

 مهندسيمريم  06علوم آزمايشگاهي  رتبه سوم دانشگاهي

 

 انتخاب برگزیدگان دانشگاهی بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه
 

 16-16نیمسال اول 

 نام و نام خانوادگي رشته رتبه

 يوسف حسيني 00علوم آزمايشگاهي  رتبه اول دانشگاهي

 مهران فرزانه 06هوشبري  رتبه دوم دانشگاهي

 آيدا بهمن جهرمي 06پزشكي  رتبه سوم دانشگاهي

 محمد داليي ميالن 00پرستاري  رتبه چهارم دانشگاهي

 

 کمدهای دانشجویی:

عدد كمد به دانشجويان دانشكده پزشكي از طرف صندوق رفاه دانشجويان جهت نگهداري وسايل  606تخصيص 
 ايشان 
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 وضعیت سلف سرویس مرکزی دانشگاه

 01آمار غذاي توزيع شده در سلف سرويس مركزي درسال 

غذاي مراسمات و همايش  تعدادپرس

 ها و كنگره ها

 نام سلف سرويس تعدادپرس غذاي دانشجويي 

 01مجموع پرس سال 3004

 

 سلف سرويس مركزي 01مجموع پرس سال 544303

 

 
 خواهران پزشكي دانشكده غذاخوري سالن

 برادران پزشكي دانشكده غذاخوري سالن

 پرستاري دانشكده غذاخوري سالن

 سالن(5)سالن هاي غذاخوري 

 آشپزخانه پخت مساحت سالن متر مربع063

 وخواهران برادران پزشكي دانشكده غذاخوري مساحت سالن مترمربع353

 پرستاري دانشكده مساحت سلف مترمربع134

 نوع پخت غذاي دانشجويي نيمه صنعتي

 ظرفيت پذيرش كل سلف نفر6044

سلف پرديس وسلف دانشكده  واحد)0

 پرستاري(
 دانشجويي تعداد سلف

 ظرفيت پخت دانشجويي روزانه پرس0444
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 جدول شاخص های اعتباربخشی و رتبه بندی حوزه رفاهی ) تغذیه(

 استاندارد يا وضعيت مطلوب نمره نهايي عنوان شاخص بخش رديف

 /33/ تا 13 /0 سرانه فضاي غذاخوري هاي دانشجويي) دانشگاه ها( تغذيه 6

 تغذيه 0
آشپزخانه غذاخوري هاي دانشجويي دانشگاه و سرانه فضاي 

 خوابگاه
 /03/ تا 0 /5

 تغذيه 5

 درصد 04تا  33 %03 بهداشت محيط فرآيند آماده سازي ، طبخ و توزيع غذا

 - نفر04 تعداد پرسنل داراي كارت تندرستي

 - نفر6 تعداد كارشناس بهداشت محيط

 پخته به دانشجويانتعداد واحد توزيع سبزيجات خام و  تغذيه 0
واحد در  65

 هفته
 واحد در هفته 3

 نفر 6پخت   6444به ازاي هر  /3 تعداد كارشناس تغذيه تغذيه 3

 تعداد واحد توزيع ميوه جات به دانشجويان تغذيه 1
واحد در  1

 هفته
 واحد در هفته 3

 شير( -دوغ-تعداد واحد توزيع لبنيات ) ماست تغذيه 3
واحد در  0

 هفته
 واحد در هفته 64

 درصد 34تا  04 %30 درصد دانشجويان استفاده كننده از ناهار دانشجويي در يک روز تغذيه 3

 تغذيه 0
درصد دانشجويان خوابگاهي استفاده كننده از شام دانشجويي در 

 يک روز
 درصد 34تا  34 33%

 تغذيه 64
درصد دانشجويان خوابگاهي استفاده كننده ازصبحانه دانشجويي 

 يک روز در
 درصد 14تا  04 01%

 تغذيه 66
ميزان دسترسي دانشجويان به سيستم اتوماسيون تغذيه جهت 

 رزرو، تحويل و پرداخت هزينه غذا
 درصد 04تا  33 644%

 درصد 34تا  33 %30 تجهيزات طبخ و توزيع و نگهداري غذا تغذيه 60

 درصد 04تا  34 %03 اجراي الگوي تغذيه سالم تغذيه 65

 درصد 04تا  33 %644 اتوماسيون تغذيه تغذيه 60
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 بیمه دانشجویی 

 
 

 
 

 

 جهرم-مفدا

 
 

 پایگاه اطالع رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی
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 ناداره مشاوره و سالمت روا

 مراجعينتعداد  مقاطع تحصيلي

 جمع مرد زن

 606 34 36 دكتري عمومي

 006 661 603 كارشناسي

 510 611 601 جمع كل

 

 16-16تعداد مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی 

 تعداد وضعيت تأهل
 تعداد مراجعين

 جمع مرد زن

 503 603 634 مجرد

 53 60 61 متأهل

 510 611 601 جمع كل

 

 وضعيت سني
 تعداد مراجعين

 جمع مرد زن

04-63 35 03 644 

00-04 31 50 663 

00-00 03 54 33 

 16 56 54 و باالتر 00

 510 611 601 جمع كل
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وضعيت سكونت
 تعداد مراجعين

 جمع مرد زن

 01 61 54 بومي

 561 634 611 غيربومي

 510 611 601 جمع كل

 560 603 611 خوابگاهي

 03 63 54 غيرخوابگاهي

 510 611 601 جمع كل
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 نمودار تعداد افراد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی
 

 
 

 

 نمودار تعداد افراد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک جنسیت
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 محل سکونتنمودار تعداد افراد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک 
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 اقدامات پیشگیری اولیه )فراگیر( غیر محرمانه و قابل درج  در اداره مشاوره دانشجویی 

 16-16سال تحصیلی 

 رديف برنامه آموزشي تعداد جمعيت تحت پوشش

 چهار كارگاه نفر     644
كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان ورودي مهر 

 ، پرستاري و علوم آزمايشگاهي رشته پزشكي
6 

 كارگاه پنج نفر 35
كارگاه مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان ورودي بهمن 

 اتاق عمل ، هوشبري ، بهداشت عمومي و پزشكي رشته
0 

 5 يوگاي خنده جلسه در دو نيم سال 0 نفر 10

 0 كارگاه تفاوت روانشناختي زنان و مردان در دو نيم سالجلسه  0 نفر 03

 جلسه در دو نيم سال 6 نفر 15
كارگاه افزايش تمركز حواس و آموزش اصول صحيح 

 مطالعه
3 

 1 كارگاه دو روزه آموزش پيش از ازدواج جلسه در دو نيم سال 0 نفر 13

 3 كارگاه آشنايي و پيشگيري از اعتياد جلسه در دو نيم سال 0 نفر14

 3 آموزش رفتارهاي خود آسيب رسانكارگاه  جلسه در دو نيم سال 6 اعضاي كميته

كاركنان معاونت 
 فرهنگي دانشجويي

 0 كارگاه مهارتهاي بين فردي 56/3/01

كاركنان معاونت 
 فرهنگي دانشجويي

 64 كارگاه آموزشي عزت نفس و اعتماد به نفس 3/0/01

كاركنان معاونت 
 فرهنگي دانشجويي

 66 كارگاه خودشناسي و خودآگاهي 56/0/01

معاونت  كاركنان
 فرهنگي دانشجويي

 60 كارگاه تفاوت روانشناختي زنان و مردان 06/0/01

 65 كارگاه اهميت نقش والدين در پيشگيري از اعتياد 66/0/01 كارمندان دانشگاه

 60 اردوي يک روزه همتاياران سالمت روان يک اردو نفر 63

 63 توانبخشي الزهرا بازديد از مركز جلسه 0 نفر در هر جلسه 34

 61 سلسله كارگاههاي از هدف تا موفقيت جلسه 0 نفر 034

 63 باشگاه رنگ مغز جلسه 0 نفر در هر جلسه 644

 جلسه 0 كليه همتاياران
برگزاري جلسات توانمند سازي و آموزشي همتاياران 

 سالمت روان دانشجويي
63 
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 همایش ها و سمینارها

 6 دخترانباشگاه نشاط ويژه  جلسه 6 نفر    634

 0 همايش سالمت روان در محيط كار ويژه كارمندان نفر   044

 5 سمينار انسان معاصر و تراژدي جستجوي معنا ويژه دانشجويان و اساتيد نفر 034

 0 سمينار اعتماد ويژه دانشجويان نفر  634

 3 ، نشاط، خانواده سمينار زن ويژه بانوان شهرستان جهرم نفر 034

 نفر 04
همتاياران سالمت روان توسط 

 دانشجويي

مراسم حسن استقبال از معاون كل فرهنگي 

 دانشجويي
1 

 نفر 14
توسط همتاياران سالمت روان 

 دانشجويي
 3 مراسم حسن استقبال از اساتيد جديد

 

 9316اداره تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه 

 و هيأت فاطميون فعاليتهاي قرآ ن و عترت

 فعالیتنوع  ردیف

تعداد 

شرکت 

 کننده

 03 برگزاري مراسم دعاي كميل شامگاه پنجشنبه هر هفته در حسينيه دانشگاه 6

 34 برگزاري مراسم دعاي پر فيض ندبه صبحگاهان جمعه هر هفته  در حسينيه دانشگاه 0

 344 برگزاري مراسم قرائت دعاي پر فيض زيارت عاشورا در دهه هاي اول و دوم ماه محرم و صفر 5

 54 برگزاري جلسات حفظ قرآن كريم ويژه دانشجويان با حضور اساتيد مجرب 0

 034 برگزاري جلسات ختم قرآن كريم در خوابگاه هاي دانشجويي با مشاركت كانون قرآن و عترت 3

 344 برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت ايام فاطميه در حسينيه دانشگاه 1

 344 دهه اول ماه  محرم در حسينيه دانشگاه و دعوت از مداحان و سخنرانانبرگزاري مراسم سوگواري  3

 344 تهيه و توزيع نذري بين دانشجويان شركت كننده در مراسم شبهاي  دهه محرم 3

0 
برگزاري محفل انس با قرآن كريم با حضورآقاي رضا گلشاهي قاري بين المللي از مشهد و گروه 

 تواشيح طه از شيراز
634 

64 
برگزاري محفل انس با قرآن كريم با حضور قاري برجسته شهرستان آقاي خادم پير در ماه مبارک 

 رمضان
34 
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 نوع فعاليت ردیف

تعداد 
شركت 
 كننده

 14 تقدير از برگزيدگان مرحله دانشگاهي و كشوري  بيست و دومين جشنواره قرآن و عترت 66

 34 آيات كالم اهلل  قرآن مجيد ويژه ايام ماه مبارک رمضانبرگزاري مراسم جزء خواني به همراه تفسير  60

 044 برگزاري مراسم شهادت حضرت رقيه سالم اهلل 65

 04 برگزاري مسابقه كتابخواني ناميرا و تقدير از برگزيدگان مسابقه 60

 604 برگزاري مراسم ليالي قدر 63

 34 افطار در كانال كانون قرآن و عترتبرگزاري مسابقه  بهترين عكس از شب هاي قدروسفره هاي  61

63 
برگزاري مسابقه روزانه سوال از هر جزء قرآن كريم  در ايام ماه رمضان از طريق كانال كانون قرآن و 

 عترت
34 

63 
برگزاري مسابقات كتبي و شفاهي مرحله دانشگاهي بيست و دومين جشنواره قرآن و عترت ويژه 

 دانشگاهيان
340 

 64 قرآن و عترت تشكيل مجمع 60

04 
هماهنگي جهت حضور دانشجويان در برنامه يادمان ياس كبود شهرستان  به مناسبت شهادت حضرت 

 زهرا سالم اهلل عليها
34 

 14 برگزاري مسابقه كتاب انتظار عاميانه ،عالمانه و عارفانه استاد پناهيان در فضاي مجازي 06

 044 استاد انجوي نژادبرگزاري كارگاه نهضت حسيني با حضور  00

 53 برگزاري جلسات تفسير قرآن كريم 05

 54 تجليل از اعضاء فعال كانون قرآن و عترت 00

 544 برگزاري ايستگاه صلواتي يلداي مهدوي به مناسبت آغاز امامت امام زمان )عج( 03

 03 برگزاري مسابقه بيعت با امام زمان با همكاري كانون سالله پاكان شهرستان 01

 14 برگزاري مسابقه هر روز يک پرسش و پاسخ از كتاب تمثيالت حاج آقا قرائتي 03

 604 برگزاري برنامه ساعت صفر عاشقي به مناسبت شهادت حضرت رقيه در تپه شهداي گمنام شهرستان 03

 65 پخش كليپ هاي عارفانه و بصيرتي در حسينيه دانشگاه 00

 334 ايام ماه مبارک رمضان توزيع افطاري به دانشجويان در 54

 614 برگزاري مسابقه دعاي عهد در دو مرحله  و تقدير از برگزيدگان مسابقه 54

 34 برگزاري مسابقه سوره واقعه و تقدير از برگزيدگان 56

 634 برگزاري مراسم جشن ميالد امام حسين )ع( 50

 044 سامانه پاسخ به شبهات در كانال قرآن و عترت 55

 34 صفحه اينستاگرام كانون قرآن و عترت 50

 

 مقام های کسب شده در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت 

 دررشته حفظ موضوعي قرآن كريم كسب مقام سوم كشوري در حوزه كاركنان  توسط خانم عاطفه رعايت 

 دررشته صحيفه سجاديه كسب مقام دوم  كشوري و دوم ملي در حوزه دانشجويان  توسط خانم عاليه بردبار 
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 9316اردوهای برگزارشده سال 

 تعداد افرادشركت كننده محل برگزاري اردو نوع اردو رديف

 نفر  53 عتبات عاليات  زيارتي 4

 نفر  34 راهيان نور  زيارتي 0

 نفر634   محروممناطق  جهادي 9

 نفر604 استهبان سياحتي 1

 نفر04 سپيدان  سياحتي 1

 نفر 34 قم  سياحتي –زيارتي  1

 نفر04 قشم سياحتي 7

 

 9316فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه سال 

 نوع فعالیت ردیف
تعداد شرکت 

 کننده

 044 برگزاري مراسم يادمان شهداي گمنام 6

 644 قبور شهدابرگزاري مراسم غبار روبي  0

 04 برگزاري اردوي جهادي سالمت در منطقه روستاي امير ساالر خفر 5

 604 برگزاري كرسي آزاد انديشي در خصوص انتخابات رياست جمهوري 0

3 
برگزاري همايش سخنراني حاميان دولت با دعوت از دكتر قنبري  در خصوص انتخابات 

 رياست جمهوري
004 

1 
بيراه با دعوت از دكتر قره باغي  در خصوص انتخابات رياست برگزاري همايش راه و 

 جمهوري
044 

 04 برگزاري كارگاه اخالق حرفه اي انجمن علمي پرستاري 3

 004 برگزاري مراسم تقدير از فعاالن فرهنگي 3

 044 برگزار ي جشن پيروزي دكتر روحاني در رياست جمهوري 0

 044 سازي خرمشهربرگزاري مراسم سوم خرداد و آزاد  64
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 9316فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه سال 

 نوع فعالیت ردیف
تعداد شرکت 

 کننده

 034 برگزاري مراسم ميالد حضرت مهدي ) عج ( 66

 634 برگزاري راديو دانشجو 60

 544 00برگزاري مراسم توديع پرستاري  65

 044 00برگزاري مراسم توديع علوم آزمايشگاهي  60

 044 30برگزاري مراسم توديع پزشكي  63

 04 برگزاري اردوي جهادي شهيد حججي در روستاي كوشكسار 61

 544 "فصل نو فصل همدلي "با عنوان  01برگزاري مراسم معارفه دانشجويان ورودي  63

 34 "سفر سرخ  "مسابقه كتابخواني از كتاب  63

 اجرا  3 مراسم هاي مختلفاجراهاي گروه موسيقي دانشجويي دانشگاه در  60

04 
برگزاري كارگاه هاي كاريكاتور ، نقاشي ، خوشنويسي ، عكاسي ، شعر  ، جهت شركت 

 دانشجويان در جشنواره بين المللي سيمرغ
34 

 644 برگزاري دو جلسه كارگاه سوچر زني انجمن علمي اتاق عمل 06

 54 برگزاري اردوي جهادي روستاي كوشكسار 00

 6344 برگزاري مراسم يادواره شهدا 05

 34 ديدار با خانواده شهداي دانشگاه 00

 634 "اعتماد از منظر روانشناسي  "جلسه سخنراني  03

 644 "تحصيالت تكميلي  "سلسله كارگاه هاي  انجمن علمي بهداشت با عنوان  01

 634 "استكبار ستيزي  "جلسه سخنراني دكتر صفر پور با عنوان  03

 604 برگزاري برنامه شب داستان 03

00 
مراسم فارغ التحصيلي سه گروه آموزشي در سالن آمفي تئاتردانشكده پرستاري و برگزاري 

 ( 00اتاق عمل  هوشبري و بهداشت،)پيراپزشكي
544 

 544 برگزاري مراسم جشن  ميالد حضرت محمد ) ص (  و مراسم روز دانشجو 54

 644 آذر 61دانشجويي و طرح مطالبات دانشجويي به مناسبت برگزاري تريبون آزاد  56

50 
تبليغات و اطالع رساني نهمين جشنواره فرهنگي بين المللي سيمرغ  دانشجويان ، كاركنان و 

 اساتيد

در سطح دانشگاه و 
دانشكده و خوابگاهها 

 و بيمارستانها

 001 ثبت نام در سامانه  جشنواره بين المللي سيمرغ 55

 300 ثبت اثر در سامانه جشنواره بين المللي سيمرغ 50

 04 نشست با سفيران جشنواره بين المللي سيمرغ 53

 اثر 34 دريافت آثار  هنرهاي تجسمي جشنواره بين المللي سيمرغ 51
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 9316فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه سال 

 نوع فعالیت ردیف
تعداد شرکت 

 کننده

 34 تشكلها  با مديريت و معاونت دانشجويي و فرهنگي نشست دبيران كانونها و 53

 54 نشست دبيران  انجمن هاي علمي و تشكلها با رياست دانشگاه 53

 634 "انسان معاصر و تراژدي انسان معاصر  "جلسه سخنراني دكتر بنايي با عنوان  50

 34 برگزاري كارگاه تزريقات و اي كي جي 04

 جلسه 64 شوراي فرهنگي دانشگاهبرگزاري منظم جلسات  06

 جلسه 3 برگزاري هيأت نظارت بر تشكلها 00

 جلسه 0 برگزاري كميته نظارت بر انجمن هاي علمي دانشگاه 05

 544 برگزاري مراسم شب يلدا 00

 604 برگزاري انتخابات انجمن اسالمي دانشجويان پيرو خط امام ) ره ( 03

 غرفه 0 سيمرغبرپايي غرفه تبليغات جشنواره  01

 634 برگزاري سلسله جلسات داستان نويسي 03

 34 برگزاري اردوي جهادي سالمت با حضور دانشجويان ، پزشكان و متخصصين 03

 004 داوري مرحله دانشگاهي جشنواره بين المللي سيمرغ  ) آثار هنرهاي تجسمي دانشجويان ( 00

 60 جشنواره بين المللي سيمرغارسال آثار تجسمي به دبيرخانه كشوري   34

 544 برگزاري  بر نامه نمايش فيلم در سالن آمفي تئاتر شهيد قادري 36

 044 برگزاري مراسم راديو دانشجو 30

 034 برگزاري مراسم درختكاري 35

 pcr 04برگزاري كارگاه  30

 04 جلسه ( 5برگزاري سلسله كارگاه هاي فارماكولوژي )  33

 044 نمايشگاه حجاب و عفاف به مدت يک هفتهبرگزاري  31

 634 "تحقق آرمانهاي انقالب  "برگزاري مناظره با موضوع  33

33 
نفر از دانشجويان به مرحله كشوري  5برگزاري مرحله دانشگاهي مسابقه مشاعره و انتخاب 

 جشنواره بين المللي سيمرغ
63 

 644 علمي بهداشت برگزاري انتخابات انجمن علمي پرستاري و انجمن 30
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 9316تشکل ها ی  دانشجویی زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال 
 

 تعداد فعاليت سال تأسيس حوزه فعاليت نام تشكل دانشجويي رديف

 53 13 اجتماعي -سياسي بسيج دانشجويي 6

 0 00 اجتماعي –علمي  تشكل فرهنگ و انديشه هدي 0

 04 00 اجتماعي -سياسي انجمن اسالمي پيرو خط امام)ره( 5

 

 9316انجمن های علمی زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال 

 تعداد فعاليت  سال تأسيس حوزه فعاليت نام انجمن علمي  رديف

 - 00 علمي  انجمن علمي پزشكي  6

 0 03 علمي  انجمن علمي پرستاري  0

 0 03 علمي  انجمن علمي بهداشت  5

 0 03 علمي  انجمن علمي اتاق عمل  0

 - 03 علمي  انجمن علمي علوم آزمايشگاهي  3

 

 كسب مقام هاي نهمين جشنواره فرهنگي بين المللي سيمرغ

 عنوان مقام رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 مقام اول  بخش  فرهنگ سالمت  –كاريكاتور  امير حسين پروين  4

 مقام دوم  بخش آزاد  –كاريكاتور  امير حسين پروين  0

 مقام دوم بخش فرهنگ سالمت  –اينفوگرافيک  اميد  رضا عزيزي  9

 

 آثار راه يافته به مرحله كشوري نهمين جشنواره فرهنگي بين المللي سيمرغ  

 تعداد اثر رشته بخش نام و نام خانوادگی

 6 فيلم مستند   كاركنان  علي قلج خاني 

 6 فيلم داستاني  كاركنان  علي قلج خاني 

 5 كاريكاتور  بخش آزاد دانشجو امير حسين پروين  

 0 كاريكاتور بخش فرهنگ سالمت  دانشجو  امير حسين پروين 

 6 نقاشي   دانشجو مائده محمدي 

 6 نثر ادبي طنز  دانشجو ياسر رفيعي 

 6 اينفوگرافيک  دانشجو  اميد رضا عزيزي 
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 نشریات دارای مجوز 

 نام نشریه مشخصات نشریه نام نشریه مشخصات نشریه

 صاحب امتياز:كانون ريحانه

 مدير مسئول:انسيه قاسمي

 سردبير:شيدا محمدپوري

 به قيمت بهشت

 صاحب امتياز:زهرا غريب زاده

مدير مسئول:زهرا غريب زاده                                           

 سردبير:زهرا غريب زاده

 صنف

 امتياز:شورا صنفي صاحب

 مدير مسئول:سعيد نيكويي

 سردبير:نرگس محالتي

 شورا صنفي

 صاحب امتياز:فاطمه فالمرزي

مدير مسئول:فاطمه فالمرزي                                          

 سردبير:زهرا وزير زاده

 تنوع كده

 صاحب امتياز:محبوبه رنجبر

 مدير مسئول:نازنين خرسندي

 محبوبه رنجبرسردبير: 

 فانوس

 صاحب امتياز:سجاد قناعتيان

 مدير مسئول: سجاد قناعتيان

 سردبير:سجاد قناعتيان

 آلزايمر

 صاحب امتياز:حسين اخگر

 مدير مسئول: حسين اخگر

 سردبير: غالمرضا جوانمردي

 جامز پست

 صاحب امتياز:پويا رحمانيان

 مدير مسئول:پويا رحمانيان

 سردبير: پويا رحمانيان

 تاللو

 صاحب امتياز:هليا آرياپور

 مدير مسئول:هليا آرياپور

 سردبير:ركسانا روحي

 بي مثبت

 صاحب امتياز:محمد جمشيدي

 مدير مسئول:محمد جمشيدي

 سردبير: محمد جمشيدي

 پژواک

 صاحب امتياز:زهرا حسن زاده

 مدير مسئول:زهرا حسن زاده

 سردبير:آيدا ظهرابي

سنگ كاغذ 

 قيچي

 بهجو صاحب امتياز:هدي

 مدير مسئول: هدي بهجو

 سردبير:مهرنوش عربلو

گوش پاک 

 كن

 صاحب امتياز:تشكل هدي

 مدير مسئول:عارف گلستان

 سردبير:پريسا زرنگار

 هدي

 صاحب امتياز:كانون شعر و ادب

 مدير مسئول:وحيد رجب پور

 سردبير: وحيد رجب پور

 نشاد

 صاحب امتياز:محسن فرهنگ

 مدير مسئول:محسن فرهنگ

 سردبير: محسن فرهنگ

 محقق

 صاحب امتياز:هيات فاطميون

 مدير مسئول:ياسر رفيعي

 سردبير:فروغ نجفي

 مسير فاطمي

 صاحب امتياز:انجمن علمي پرستاري

 مدير مسئول:فريده بخشايش

 سردبير:فاطمه داوند

 پرستاري نوين

 صاحب امتياز:عارف گلستان

 مدير مسئول:محمد فالحي

 سردبير:عارف گلستان

 صياسط نامه

 صاحب امتياز:انجمن علمي بهداشت

 مدير مسئول:غالمرضا نادي

 سردبير:زهرا شهابي

 زيپ

 صاحب امتياز:انجمن علمي اتاق عمل

 مدير مسئول:سارا معصومي

 سردبير:زهرا يگانه

 اتحاد سبز
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 نام نشریه مشخصات نشریه نام نشریه مشخصات نشریه

 صاحب امتياز:كميته تحقيقات دانشجويي

 مدير مسئول:فرشيد جاوداني

 سردبير:سونيا رستمي قرباني

 تب طب

 صاحب امتياز:كانون قران و عترت

 مدير مسئول:فاطمه آتشي

 سردبير:فاطمه آتشي

 حنان

 صاحب امتياز:تشكل هدي

 مدير مسئول:محمد جمالي

 سردبير:علي مقربي

 سمعک

 صاحب امتياز:كانون خالقيت و سرگرمي

 مدير مسئول:اميد مجرد

 سردبير:اميد مجرد

 خودموني

 صاحب امتياز:كميته تحقيقات دانشجويي

 مدير مسئول:آيدا بهمن

 سردبير:مهران فرزانه

 سالمت معنوي

 صاحب امتياز:كميته تحقيقات دانشجويي

 مدير مسئول:وحيد زارعان

 سردبير:شيوا صالح

 ونديداد

 صاحب امتياز:كانون نشريات

 مدير مسئول:محسن فرهنگ

 هوشيار سردبير:زهرا

 قلم

 صاحب امتياز:تشكل بسيج

 مدير مسئول:احمدرضا محمدپور

 سردبير:عاطفه اميري

 بيدارباش

 صاحب امتياز:معاونت آموزشي

 مدير مسئول:شيوا صالح

 الهام رضايي-سردبير:مائده محمودي

 رازي

 صاحب امتياز:كانون فرهنگ و سالمت

 مدير مسئول:طوبي قاسمي

 سردبير:ساناز جهانپور

 سين اول

EDC:صاحب امتياز 

 مدير مسئول:فرزانه علي پور

 سردبير:محمودرضا آچاک

Shin 

 صاحب امتياز:كانون گردشگري

 مدير مسئول:وحيد مظلومي

 سردبير: وحيد مظلومي

 

 چاووش

 صاحب امتياز:مريم ميرزايي

 مدير مسئول:حسين رئيسي

 سردبير:سعيد احمدي

 علم روز

 صاحب امتياز:اميدرضا عزيزي

 مسئول:پوريا رنجبرمدير 

 سردبير:اميدرضا عزيزي

 انعكاس

 صاحب امتياز:تشكل انجمن اسالمي

 مدير مسئول:حسين بهمني

 مهرداد استخر-سردبير:زكيه بصيري

 آرمان
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 نشریات فعال 

 ردیف نام نشریه ردیف نام نشریه

 6 آرمان 0 انعكاس

 5 بيدارباش 0 پژواک

 3 تاللو 1 چاووش

 3 چكامه 3 حنان

 0 خودموني 64 اتحاد سبز

 66 زيپ 60 سنگ كاغذ قيچي

 65 سين اول 60 صياسط نامه

 63 به قيمت بهشت 61 محقق

 63 مسير فاطمي 63 ونديداد

 60 هدي 04 آلزايمر

 06 پرستاري نوين 00 سمعک

 05 صنف
 

 (91مقام آوران جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی)تیتر 

 نام نشريه مدير مسئول مقام

 انعكاس پوريا رنجبر اول ملي رسته طرح

 انعكاس پوريا رنجبر اول كشوري رسته طرح

 زيپ غالمرضا نادي دوم كشوري نشريات كاغذي الكترونيک
 

 برگزاری جشنواره داخلی نشریات و انتخاب نشریات برتر

 نام نشريه مدير مسئول مقام

 آرمان حسين بهمني كوخدان اول

 هدي گلستان جهرميعارف  دوم

 سين اول طوبي قاسمي سوم

 

 برنامه های برگزار شده

 جلسات کمیته ناظر بر نشریات برگزار شده 44

 كارگاه هاي آموزشي نشريات 9

 

 برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر نشریات

 منتخب اول)عضو اصلي اول( منتخب دوم)عضو اصلي دوم(   منتخب سوم)عضو علي البدل(

 احمد رضا محمدپور سارا معصومي عارف گلستان جهرمي
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 کانون های فرهنگی هنری

 9316کانون ها ی زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال 

 سال تأسيس حوزه فعاليت نام كانون دانشجويي رديف

 30 اجتماعي -فرهنگي كانون خيريه باران 6

 30 اجتماعي -فرهنگي كانون ريحانه 0

 31 تخصصي كانون شعر و ادب 5

 30 مذهبي -فرهنگي كانون قرآن و عترت 0

 30 هنري -فرهنگي كانون فيلم 3

 30 امداد و نجات  كانون هالل احمر 1
  05 هنري كانون هنري تئاتر 3

 00 اجتماعي  كانون گردشگري  3
 05 اجتماعي  كانون خالقيت و سرگرمي  0

 00 فرهنگي اجتماعي  فرهنگ و سالمت  64
 03 اجتماعي  –فرهنگي  كانون جهادي سالمت  66

 01 مذهبي  –فرهنگي  كانون نماز كوثر 60
 

 

 9316فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه سال 

 تعداد شركت كننده نوع فعاليت رديف

 نفر 044 اجراي نمايشنامه خواني براي دانشجويان توسط كانون تئاتر مينروا 6

 044 پخش فيلم در هر هفته توسط كانون فيلم 0

 04 مسابقه رمزگرداني توسط كانون خالقيت و سرگرمي 5

 04 مسابقه عكس حرم و مدافعان حرم  توسط كانون خالقيت و سرگرمي 0

 04 مسابقه نقاشي محرم  توسط كانون خالقيت و سرگرمي 3

 34 كانون خالقيت و سرگرمينفره خواهران  توسط  5مسابقه واليبال  1

 34 مسابقه هفت سنگ دختران  توسط كانون خالقيت و سرگرمي 3

 34 مسابقه دارت پسران  توسط كانون خالقيت و سرگرمي 3

 14 اجراي مسابقه آشپزي در خوابگاه دختران توسط كانون ريحانه 0

 044 برگزاري كارگاه سالمت زنان توسط كانون ريحانه 64

 644 برگزاري كارگاه آموزشي به تو چه؟ توسط كانون نماز كوثر 66

 604 برگزاري شب شعر توسط كانون شعر و ادب 60

 044 جمع آوري كمک هاي مردمي به زلزله زدگان غرب كشور توسط كانون خيريه باران 65

 644 برگزاري طرح عيدانه به مناسبت آغاز سال جديد توسط كانون خيريه باران 60

 34 برگزاري اردوي جهادي توسط كانون جهادي سالمت 63

 54 برگزاري دوره آموزشي اسكان اضطراري)چادرزني( توسط كانون هالل احمر 61

 13 برگزاري دوره آموزشي امداد و كمک هاي اوليه توسط كانون هالل احمر 63
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 نوع فعاليت رديف

تعداد 

شركت 

 كننده

63 
محوريت فرهنگ و سالمت توسط كانون فرهنگ و اجراي برنامه جشن روز فرهنگ با 

 سالمت
044 

 54 اجراي برنامه زمين پاک و پاكسازي تپه شهدا توسط كانون فرهنگ و سالمت 60

 644 اجراي برنامه صبحانه سالم در هفته سالمت توسط كانون فرهنگ و سالمت 04

 55 برگزاري دوره آموزشي نسخه خواني توسط كانون فرهنگ و سالمت 06

 

 اداره تربیت بدنی دانشگاه
 01سال  فضاي ورزشي روباز 

 متر مربع 143 دانشكده پرستاري

 مترمربع6014 خوابگاه خواهران)زمين اسكيت(

 متر مربع 551 فضاي بازي خوابگاه بوستان وگلستان

 مترمربع 6011 خوابگاه برادران)فضاي پشت خوابگاه دانشپور(

 متر مربع 5300 جمع

 متر مربع13/5 سرانه

 

 01سال  فضاي ورزشي سرپوشيده

 مترمربع 0044 زشيرسالن و

 مترمربع 004 سالن الحاقي

 مترمربع 6444 استخر

 مترمربع5104 جمع

 متر مربع 5 سرانه

 

 01سال  مجموع فضاهاي ورزشي

 متر مربع 3530 جمع فضاهاي روباز و سرپوشيده

 متر مربع 01/3 سرانه
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 برگزاری وشرکت درمسابقات  

 رشته ورزشي رديف

 مسابقات درون دانشگاهي

 تعداد شركت كنندگان پسر تعدادشركت كنندگان دختر

6503 6501 6503 6501 

 نفر 04 34 نفر 04 34 واليبال 6

 نفر 644 604 نفر 04 14 فوتسال 0

 نفر 04 54 نفر 64 54 تنيس روي ميز 5

 نفر 04 04 ---- 04 مترسرعت 14دو 0

 ---- ----- نفر 03 54 پرتاب پنالتي بسكتبال 3

 نفر 64 04 نفر 03 03 شطرنج 1

 نفر 64 63 ---- --- پرس سينه 3

 --- --- --- --- شنا 3

 نفر 54 نفر 04 ---- ---- مچ اندازي 0

 نفر 04 04 نفر 64 54 بدمينتون 64

 نفر 00 نفر 04 نفر 14 نفر 34 داژبال 66

 نفر 56 نفر 55 نفر 34 نفر 14 دارت 60

 ---- نفر 03 نفر 34 نفر 34 طناب كشي 65

 نفر 53 نفر 34 نفر 34 ---- دوچرخه 60

 نفر 03 نفر 54 نفر 04 نفر 04 فريزبي 63
 
 

 ردیف
رشته 

 ورزشی

 المپیادها

 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشركت كنندگان دختر

6503 6501 6503 6501 

 ---- نفر 1 ---- --- كشتي 4

 ---- نفر 1 نفر 1 ---- تيراندازي 0

 ---- نفر 0 نفر 6 نفر 0 كاراته 9

 ---- ---- نفر 60 ---- بسكتبال 1

 نفر 60 نفر 60 ---- ---- فوتسال 1

 ---- ---- نفر 0 ---- تنيس 1

 ---- نفر 0  --- شطرنج 7
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 9316برگزاری و شرکت در مسابقات سال 
 

 نوع مسابقه رديف

 

 

 

 رشته ورزشي

مسابقات 

درون 

 دانشگاهي

مسابقات 

دانشگاهي 

 استاني

 

مسابقات 

 خوابگاهي

 قهرماني كشور

 (تک رشته اي)

 المپيادهاي كشوري

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 -- ---- ---- ---- ---  --- --- فوتبال 6

 60 60 644 04 04 61 644 04 فوتسال 0

 ---- 0 04 64 --- 3 04 64 روي ميزتنيس  5

 --- --- 04 --- --- --- 04 --- دووميداني 0

 --- --- 04 64 --- 3 04 64 بدمينتون 3

 ---- ---- --- 34 --- --- --- 34 طناب كشي 1

 --- 60 04 04 --- --- 04 04 واليبال 3

 --- --- 64 03 --- --- 64 03 شطرنج 3

 --- 60 --- 03 --- 60 --- 03 بسكتبال 0

 --- --- 64 --- --- --- 64 --- پرس سينه 64

 --- --- 54 --- --- --- 54 --- مچ اندازي 66

 --- --- 03 04 --- --- 03 04 فريزبي 60

 --- ---- 53 34 --- --- 53 34 دوچرخه 65

 --- --- 00 14 --- --- 00 14 داژبال 60

 --- --- 56 34 --- --- 56 34 دارت 63

 --- --- ---- --- --- --- --- --- كشتي  61

 --- 1 60 63 --- 1 60 63 تيراندازي 63

 --- 6 --- --- --- 0 --- --- كاراته 63

 

  



 

 

 

938 

 بدنی  تربیتکالس های آموزشی 

 كالس هاي آموزشي رشته هاي ورزشي دانشجويان

 عنوان رشته ورزشي
 پسر تعداد شركت كنندگان تعدادشركت كنندگان دختر

6501 6503 6501 6503 

 نفر 04 نفر 34 نفر 604 نفر 644 شنا

 نفر 04 --- نفر 03 --- شطرنج

 34 نفر 34 34 نفر 644 كوهنوردي

 34 نفر 04 34 نفر 04 واليبال

 54 --- 54 نفر 03 بسكتبال

 54 --- 54 نفر 04 تنيس روي ميز

 54 54 54 نفر 04 فوتسال

 63 نفر 63 63 نفر 64 تيراندازي

 64 --- 63 نفر 63 بدمينتون

 64 --- 60 ---- دو و ميداني

 --- --- نفر 04 نفر 54 ايروبيک

 نفر60 --- --- ---- كشتي

 04 نفر54 04 64 فريزبي

 04 نفر644 34 54 آمادگي جسماني
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 كسب مقام رشته رديف

 يک هشتم مسابقات فوتسال )تک رشته اي ( دانشجويان پسر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور 6

0 
ورزش هاي همگاني دانشجويان دختر دانشگاههاي علوم پزشكي دومين دوره المپياد 

 كشوردررشته تنيس روي ميز
 مقام هفتم

 اولمقام  01مسابقات كاراته استاني  دانشجويان دختر)شيراز(تيرماه 5

 مقام دوم 01تيرماه(كرماندختر) انيدانشجو كشوريمسابقات كاراته  0

 پنجممقام  (01 تيرماه -مسابقات تيراندازي با تفنگ وتپانچه دانشجويان استان فارس)شيراز 0
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 معاونت تحقیقات و فناوریفصل ششم: 

 مقدمه :

اكنون كه تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران، مسئوليت سنگيني را بر دوش نخبگان و  

انديشمندان اين مرز و بوم نهاده است، تمهيد هدفمند بهره گيري از تخصص متعهدانه در راستاي پيشتازي ، اقتدار 

 ناوري كشور قرار گرفته است.و مرجعيت علمي كشور ، سرلوحه مسير محققان و نخبگان عرصه پژوهش و ف

در اين راستا نظر به رسالت خطير معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه برآنيم تا با مفاهيم علمي، دانش و تجربيات 

در زمينه هاي ساختاري، ابزاري و رفتاري جهت سرعت بخشيدن به رشد، توسعه و افزايش بهره وري و رشد توان 

قشي سازنده، راهگشا و كاربردي در ارتقاء كمي و كيفي پژوهش هاي دانشگاه رقابتي مجدانه تالش ورزيم و ن

 داشته باشيم.

اميد است با تالش هاي انجام شده ظرفيت هاي پژوهشي دانشگاه به فعليت رسيده و گامهاي محكم تر، بلند تر 

 و حساب شده تري در راستاي توسعه و كاربردي شدن پژوهش هاي انجام شده برداشته شود.

ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور طي سه سال گذشته با ارتقاء كيفي و بهره گيري 

 از 

شاخص هاي بين المللي تالش نموده تا توان رقابتي نظام تحقيقات مرتبط با سالمت را در عرصه هاي جهاني 

 ات علوم پزشكي را فراهم آورد.گسترش داده و موجبات بالندگي و رشد و شكوفايي هر چه بيشتر تحقيق

 :برتر عناوین و دستاوردها

 ( : ک بند)برجسته پژوهشگر دانشجوي

 (پزشكي رشته) صالح شيوا 

 (پزشكي رشته) كامفيروزي شهرزاد 

 (پزشكي رشته) زاده اشرف آيدا 

 (هوشبري رشته) زارعيان وحيد 

 (هوشبري رشته) نكويي سعيد 

 (هوشبري رشته) كالني نويد 

 (عمل اتاق رشته) فرزانه مهران 

 (پرستاري رشته) ميالن دالئي محمد 

 : همایشها در برتر عناوین

 ی کامفیروز شهرزاد) جنوب همكار شبكه دانشجويي كنگره هفتمين در برتر سخنران عنوان كسب

 (رضایی فرزانه ،الهام نسب ، مهران ملک ،مژگان

 (خاتونكي هادي) شناسي روش كنگره اولين در برتر پوستر عنوان كسب 
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 ( حجتي حامد سيد) مكمل و سنتي طب دانشجويي ملي كنگره اولين در برتر پوستر عنوان كسب 

 ( رازقي علي) مكمل و سنتي طب دانشجويي ملي كنگره اولين در برتر پوستر عنوان كسب 

 ( رازقي علي - حجتي حامد سيد)  وحي ترنم كنگره اولين در برتر مقاله عنوان كسب 

 

 :اهم فعالیتها

 ريال 334444444 مبلغ به 01 سال پژوهشي هاي هزينه كليه پرداخت 

 جنوب همكار شبكه دانشجوئي تحقيقات كميته كنگره هشتمين برگزاري 

 باليني تحقيقات توسعه واحد  مجوز اخذ و اندازي راه 

 ريال ميليون 004مبلغ به رفرنس و تخصصي كتاب خريد 

 كليه سنگ بيماري ثبت 

 اخالق كميته در تحقيقاتي هاي طرح كليه بررسي 

 باليني كارآزمايي تحقيقاتي هاي طرح جهت ناظر تعيين 

 تحقيقاتي هاي نامه آيين بازنگري خصوص در سياستگذاري شوراي تشكيل 

 پيمانيه بيمارستان در پرستاري پژوهشي شوراي اندازي راه 

 شهرستان سطح در تحقيقاتي اولويتهاي تعيين راهبردي كميته تشكيل 

 افزار نرم خريد eprints (پژوه پروان) كتابخانه وب تحت افزار نرم خريد داد قرار انعقاد جهت اقدام و 

 آزمايشگاهي تجهيزات خريد 

 ضعف و قوت نقاط و سرآمدي تعيين ،  فناوري و تحقيقات معاونت استراتژيک برنامه تحليل 

 و ترجمه و تاليف ، مديران ، عمليات اتاق ، اخالق ، پژوهشي هاي شوراي برگزاري ... 

 متقاضيان مدارک بررسي و علمي هيات اعضاي ارتقاء نامه آئين 5 ماده جلسه تشكيل 

 هشيپژو تشويقي پايه و ساليانه پايه ترفيع درخصوص علمي هيات اعضاي پژوهشي پرونده بررسي 

 رخشاند استعدادهاي نامه آئين "ک" بند تسهيالت از استفاده جهت متقاضي دانشجويان پرونده بررسي 

 كاركنان و اساتيد،دانشجويان سازي توانمند جهت پژوهشي مختلف كارگاههاي برگزاري 

 تحقيقاتي هاي طرح آماري مشاوره 

 نمونه استاد انتخاب جهت دانشگاه اساتيد پژوهشي عملكرد به دهي امتياز 

 لومع پايه، علوم گروههاي در منتخب برتر پژوهشگران از تجليل و پژوهش روز بزرگداشت مراسم برگزاري 

 كارمندي و دانشجويي پرستاري، باليني،

 نمونه دانشجوي متقاضي دانشجويان پژوهشي پرونده بررسي 
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 4931پژوهشگران برتر دانشگاه سال 

يكي از اقدامات معاونت پژوهشي، ارزشيابي مستمر فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي ، دانشجويان ، 

تجليل از پژوهشگران برتر مي باشد . مراسم روز پژوهش و تجليل از پژوهشگران برتر كاركنان دانشگاه ، معرفي و 

 برگزار گرديد . اسامي برترين ها  بشرح ذيل مي باشد: 6501آذرماه  00در 

 (مربي دانشكده پزشكي)رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه: آقاي عبدالرضا ستوده جهرمي 

 :(دكتري انگل شناسي پزشكي)دكتر كاوس صلح جو آقاي رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشگاه 

 :مربي دانشكده پزشكي( ) خانم فاطمه رضايي رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه 

 

 6501سال  علوم پزشكي جهرمگاه پژوهشگران برتردانشساير 

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول 

 گروه

 علوم باليني
دكتر كرامت اهلل 

 رحمانيان
- - 

 صفيه جمالي علوم پايه
دكتر فريدون 

 كاوسي

 دكتر ليلي 

 مصلي نژاد

 - علي دهقانيدكتر  شهره جواد پور ي وپيراپزشكيپرستار

 - - شيوا صالح برتر دانشجويي )رشته پزشكي(

 - - وحيد زارعان برتر دانشجويي )رشته هوشبري(

برتر دانشجويي )رشته علوم 

 آزمايشگاهي(
 - - يوسف حسيني

 - - محمد دالئي ميالن دانشجويي )رشته پرستاري(برتر 

 - - هادي خاتونكي برتر دانشجويي )رشته انگل شناسي(

 نويد كالني كارمندان
حميد رضا 

 دولتخواه
 زهرا كارگر

 مراكز تحقيقاتي برتر
دكتر حسين كارگر 

 جهرمي
- - 

 

 انجام مي شود.ساليانه در دو محور توليد علم و ساختار ارزشیابی پژوهشی دانشگاه 

 از وزن امتيازات ارزشيابي را به خود اختصاص داده و شامل  %34محور توليد علم محور تولید علم : -الف

شاخص هاي برونداد پژوهشي )تعداد مقاالت، تاليف كتاب ، ارائه مقاله در همايش ها و كنفرانس ها(، مقالت 
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كيفي، رهبري در انتشار، همكاريهاي بين المللي ، مقاله به ازاي عضو هيات علمي ، تعداد استنادات به مقاالت و 

 به شرح ذيل مي باشد:   Hشاخص 

 (outputبرونداد پژوهشی ) -9

 مقاله بوده است.  663،  تعداد  01در سال   scopus, pubmed,ISI مقاالت منتشر شده در پايگاههاي

توسط نرم افزار  scopus, pubmed,ISIتعداد مقاالت دانشگاه بر اساس افيليشن استاندارد از پايگاههاي 

 Scopusو  3/6ضريب  Pubmed، 0ضريب  ISIاستخراج گرديده و با اين ضرايب در نظر گرفته مي شوند: 

 6ضريب 

 

 مقایسه مقاالت منتشرشده

 
 

بدليل انگيزه و تالش اساتيد هيات علمي در جهت ارتقا مرتبه و همچنين وارد  03افزايش تعداد مقاالت در سال 
 مي باشد.  emergingبه صورت  ISIشدن تعداد زيادي از مجالت به 

 :01برخي از داليل كاهش تعداد مقاالت در سال 

 عدم كسب امتياز  از مقاالت چاپ شده در مجالت نامعتبر 

  طوالني بودن فرآيند چاپ مقاله در مجالت با اعتبار باال و بدون هزينه كه بعضا بيش از يک سال
 به طول مي انجامد.

 كمبود بودجه پژوهشي و تاخير در پرداخت ها 

  كاهش انگيزه انجام فعاليتهاي پژوهشي در اعضاي هيات علمي باليني بدليل بهره مندي آنها از
 سالمت  مزاياي مالي طرح تحول نظام
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 : 16ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس ها در سال  -4

پژوهشي و افزايش هزينه بليط جهت شركت در همايش ها و با مديريت منابع موجود،  بودجه كمبود به توجه با

 كاهش 03 سال به نسبت ،01 سال در وخارجي داخلي هاي كنگره و ها درهمايش شده ارائه مقاالت خالصه تعداد

است، اما از اعضاي هيات علمي و دانشجوياني كه از نظر پژوهشي رزومه بهتري داشتند، جهت شركت در  داشته

نفر  5نفر اعضاي هيات علمي و 64نفر دانشجو و تعداد  1به طوريكه تعداد  .همايش به نحو مطلوبي حمايت گرديد

 ساير پژوهشگران در كنگره هاي داخلي و خارجي شركت نموده اند.

 تعداد نوع

 1 خالصه مقاالت ارائه شده در كنگره هاي داخلي

 17 خالصه مقاالت ارائه شده در كنگره هاي خارجي و بين المللي داخلي

 30 جمع کل

 

 نمودار مقایسه تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی و خارجی

 
 

 Q1(:High Quality Publicationمقاالت کیفی منتشر شده )  -3

اطالق مي شود   scopusبه مقاالت منتشر شده دانشگاه در پايگاه استنادي   Q1)) شده منتشر كيفي مقاالت

 مقاله 4تعداد  00يافت مي شوند. اين شاخص در سال  SJRمجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص  %03كه در 

 بوده است. مقاله 1تعداد   01و در سال  مقاله 1تعداد  03و در سال 
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 :(Leadershipرهبری در انتشار) -1

انتشار به تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه  اطالق مي گردد كه در آن ها نويسنده مسئول ، متعلق به  در رهبري

مقاله در سال  30و   03مقاله در سال  35به  00مقاله در سال  54دانشگاه است. بر اين اساس تعداد مقاالت از 

 افزايش يافته است. 01

 (:International Collaborationهمکاریهای بین المللی) -8

به مقاالت دانشگاه اطالق مي گردد كه با همكاريهاي بين المللي منتشر شده است. همكاري هاي بين المللي در 

مقاالت، با وجود نام كشوري غير از ايران در آدرس دهي مشخص مي گردد. تعداد مقاالت با همكاري هاي بين 

 مقاله مي باشد. 3تعداد  01مقاله مي باشد و در سال  7تعداد  03مقاله و در سال  1تعداد  00سال المللي در 

 (:Paper Per Faculty membersمقاله به عضو هیات علمی) -6

 مقاله/هيات علمي تعداد اعضاي هيات علمي ISI,Pubmed,Scopusتعداد مقاالت سال

00 33 664 3./ 

03 600 664 0/6 

01 663 606 03./ 

 

به تعداد اعضاي هيات علمي به تفكيک نوع مقاله در جدول زير آمده است و  01نسبت تعداد كل مقاالت سال 

  مي باشد. 63/6هر عضو هيات علمي  ءنشان مي دهد كه اين نسبت به ازا

 

 مقاله/هيات علمي تعداد مقاله نوع مقاالت

 ISI 100 ./83مقاالت

 pubmed 10 /.8مقاالت

 scopus 7 /.6مقاالت  

 /.63 06 مقاالت ساير مقاالت

 1/15 138 كل مقاالت
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  شاخص های علم سنجی دانشگاه -6

براي فرد ، موسسه و مجالت قابل محاسبه بوده و برابر است با تعداد      Hشاخص   : Hشاخص   -6-9

n  مقاله كه به هركدام از آنها حداقلn    .تعداد مقاالت دانشگاه در پايگاه  مرتبه ارجاع شده باشدScopus  ،

 مي باشد. 04دانشگاه  H ارجاع داشته اند و بر اين اساس شاخص  0433مقاله مي باشد و تاكنون   360

 
 

 براساس عناوین موضوعی Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه  -6-4

 60درصد، سپس شيمي     3/00پزشكي  ، مربوط به موضوعات  scopusبيشترين ميزان مقاالت موجود در پايگاه  

درصد و در نهايت كمترين ميزان آن مربوط به علوم اعصاب، علوم اجتماعي و پرستاري  64درصد و فارماكولوژي 

   مي باشد.

 براساس موسسات همکار Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه -6-3

 ا با دانشگاه علوم پزشكي شيراز داشته است     از نظر همكاري  با ساير سازمانها ، اين دانشگاه بيشترين همكاري ر    

شگاه     ست پژوهشگران محترم دان شگاه        همچنانو اميد ا سازمانها خصوصا دان ساير  در جهت افزايش همكاري با 

 علوم پزشكي شيراز اهتمام نمايند.
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 براساس نویسندگان Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه -6-1

 .بيشترين تعداد مقاله مربوط به آقايان دكتر ستوده و دكتر قبادي فر مي باشد scopusدر پايگاه 

روند كامال صصصعودي داشصصته اسصصت اما در  0460تا سصصال  0440از سصصال   scopusدر پايگاه  مقاالتروند نمايه 

سالهاي اخير عليرغم كاهش تعداد مقا         شان ميدهد كه در  سي ها ن شان مي دهد. برر الت سالهاي اخير كاهش ن

Scopus          سطوح باالتري از نمايه مقاالت شگاه  شگران دان ست و پژوه شگاه افزايش يافته ا ، تعداد مقاالت دان

 را براي چاپ مقاالت خود انتخاب كرده اند. Pubmedو  ISIيعني 

 

اين محور شامل شاخص هاي زيرساخت ، تربيت نيروي انساني ، تحقيقات دانشجويي      محور سا ختار :    -ب

 اخالق در پژوهش مي باشد.و 

ستري ،            ستم هاي ريج سي شامل تعداد طرح هاي كوهورت ، راه اندازي بيوبانک ،  ساخت پژوهش  شاخص زير 

 آزمايشگاههاي جامع تحقيقاتي و منابع الكترونيک و اطالع رساني پزشكي مي باشد. 

ضاي هيات ع        سب الزم مانند آموزش اع شرايط منا صدد ايجاد  شي در  لمي، راه اندازي كميته هاي معاونت پژوه

 راهبردي و اجرائي و... جهت طرح هاي ثبت بيماري و كسب امتياز از محور ساختار مي باشد.

 با توجه به اينكه امتيازات مربوط به محور ساختار توسط دفاتر وزارت متبوع و با معيارهاي مد نظر آنان امتياز دهي

در خصوص شاخص توسعه تحقيقات  03سيده و امتيازات سال به اتمام نر 01مي شود، ليكن ارزشيابي سال  
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امتياز  مي باشد كه نسبت به امتيازات سال  0/54پزشكي:  علوم پژوهشهاي در امتياز  و اخالق 00/03دانشجويي: 

 افزايش داشته است.  از ساير شاخص هاي محور ساختار امتيازي كسب نشده است. 00

 9316تفکیک شوراها در سال تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب به  

 پايان نامه دانشجويي به تصويب رسيده است. 53تعداد  01طرح تحقيقاتي مصوب سال  630از تعداد   
دانشكده 

پزشكي)علوم 
پايه، واحد 

توسعه 
تحقيقات 

 باليني(

 پرستاري
پژوهش 

در 
 آموزش

كميته 
تحقيقات 
 دانشجويي

كميته 
اخالق 
 پزشكي

HSR 

 

مركز 
تحقيقات 

 زئونوز
SDH 

بيماريهاي 
 غير واگير

تحصيالت 
 تكميلي

اختراعات 
 و نوآوري

 جمع

17 01 1 14 0 9 4 40 7 7 7 410 

 

 تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه به تفکیک نوع طرح

 سال
 نوع طرح

4937 
 

4934 4930 4939 4931 4931 4931 

 49 00 99 19 19 49 00 بنیادی

 7 7 0 1 7 7 7 توسعه ای

 497 414 439 47 17 474 71 کاربردی

 0 10 3 47 1 0 01 نظام سالمت

 410 090 097 411 471 409 401 جمع

 

 مقایسه تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه نمودار
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 تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب به تفکیک گروههای آموزشی  مجریان  طرح ها

تحقيقاتي مصوب را داشته اند.الزم به ذكر است به دليل اينكه  گروه دانشجويي بيشترين تعداد طرح هاي 01در سال 

طرح هاي تحقيقاتي اكثراً داراي بيش از يک مجري مي باشند. جمع جدول ذيل با تعداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب 

 همخواني ندارد.

 6501 6503 6500 6505 6500 6506 6504 گروهها

 41 1 01 11 90 10 44 علوم پايه

 47 1 47 10 04 90 04 باليني

 04 07 01 07 94 91 43 پرستاري

 14 17 47 19 13 14 04 دانشجويي

 17 11 94 13 99 09 00 غير هيات علمي

 نفر . 16يان و دانشجو نفر 03غيرهيات علمي  ، نفر 30 هيات علميپژوهشگران شركت كننده در طرح  هاي تحقيقاتي بدين شرح است:تعداد اعضاي 

مركز تحقيقات فعال دارد كه مراكز تحقيقاتي مولفه هاي اجتماعي سالمت، بيماريهاي غير واگير  3اين دانشگاه  

ز مستندات مربوط به راه اندازي  مراكو  بيماريهاي مشترک انسان و دام موفق به دريافت موافقت اصولي شده اند و 

 تحقيقات اخالق پزشكي و بيهوشي تكميل و جهت اخذ مجوز ارسال گرديده است. 

 فعالیتهای مرکز تحقیقات زئونوز )بیماریهای مشترك انسان ودام(

 طرح کنگره مقاالت
 تعداد 01سال تعداد 01سال تعداد 01سال

 ISI 0مقاالت 
كنگره هاي خارجي 

 المللي داخليو بين 
6 

طرح هاي 
 تحقيقاتي

6 

 - - 6 كنگره داخلي PubMed 6مقاالت 

مقاالت   ايندكس نوع 

5SCOPS) ) 
4 - - - - 

 6 - 0 - 3 جمع كل
 

 فعالیتهای مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سالمت 

 طرح كنگره مقاالت
 تعداد 01سال تعداد 01سال تعداد 01سال 

 هاي خارجي و بين المللي داخليكنگره  ISI 65مقاالت 
0 

 
طرح هاي 
 تحقيقاتي

60 

 - - 6 كنگره داخلي pubmed 6مقاالت 

مقاالت ايندكس نوع 

5SCOPS) ) 
0 - - - - 

 60 - 3 - 63 جمع كل
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 31فعالیتهای مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر در سال 

 طرح كنگره مقاالت

 تعداد 01سال تعداد 01سال تعداد 01سال

 ISI 65مقاالت 
كنگره هاي خارجي و بين 

 1 المللي داخلي
طرح هاي 
 تحقيقاتي

4 

 - - 4 كنگره داخلي pubmed 5مقاالت 

 - - - - 5SCOPS) ) 6مقاالت ايندكس نوع 

 4 - 1 - 63 جمع كل

 

 آزمایشگاه تحقیقات 

بیست طرح مصوب شوراهاي  96در آزمایشگاه تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی در سال 

پژوهشی دانشگاه انجام گرفت که به ترتیب سهم اساتید هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان مجري 

اتی نفر از دانشجویان در قالب همکار طرح تحقیق 30طرح سیزده، شش و ده نفر بوده است و بیش از 

 فعالیت 

داشته اند. تعداد طرح هاي خارج از دانشگاه نیز شش مورد بوده است. برخی از اقدامات انجام شده در 

 این واحد به شرح ذیل می باشد: 

 ريال صرف خريد تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي و  0634444444با توجه به نيازسنجي صورت گرفته

 گاه گرديد.ريال صرف پارتيشن بندي آزمايش 634444444

  با توجه به نياز مبرم به استفاده از دستگاه معيوب ژل داكيومنشن، پس از رايزني با شركت هاي مختلف

 ريال تعمير و به روز رساني گرديد. 04444444اين دستگاه با كيفيت باال و با هزينه  

   نمونه جهت الكتروفورز  544با اضافه كردن ماكروويو، منبع تغذيه و تانک هاي الكتروفورز قابليت انجام

 ساعت فراهم شد. 0در 

  با نصب دستگاهUPS .قابليت همزمان كار كردن دستگاه هاي مولكولي فراهم گرديد 

 الزم اجرا گرديد.  با توجه به مشكالت موجود در آزمايشگاه كشت سلولي، جهت اين بخش تمهيدات 

  جهت جلوگيري از آلودگي، سكوريت نصب گرديد و آلودگي زدايي اتيديوم برومايد و نصب المپ هاي

UV .در كل فضاي آزمايشگاه انجام شد 

 .جهت انجام همزماني پروژه هاي تحقيقاتي به تعداد سمپلرها و يخچال فريزر موجود اضافه گرديد 

 ز بن ماي انگليسي، شيكر... سرويس شدند. دستگاه هاي از كار افتاده اعم ا 

   تجهيزاتاق وسترن بالت در نيمه دوم سال 
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  از نظر برگزاري كارگاه، براي اولين بار كارگاه استخراجDNA ،PCR  و الكتروفورز جهت دانشجويان

 دانشگاه برگزار گرديد.

  آزمايشگاه ويروس  ساعت كارآموزي و يک واحد درس 00همكاري آموزشي آزمايشگاه شامل برگزاري

 . 03شناسي جهت دانشجويان انگل شناسي ورودي 

 

 مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی 

  موش سفيد كوچک آزمايشگاهي جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي  634موش صحرايي  و6644تكثير 

  طرح تحيقاتي با حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري 53انجام 

 ها و مراكز تحقيقاتي داخل استان مكاري با آزمايشگاه 

   فروش حيوانات آزمايشگاهي 

  نفر از محققين خارج از دانشگاه جهت انجام كارهاي عملي طرح هاي تحقيقاتي 0جذب 

  خالصه مقاله در همايش هاي داخلي و خارجي با ذكر نام  06مقاله در مجالت داخلي و خارجي و  0ارائه

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 زمايشگاه ازقبيل خريد وسايل شامل دوربين عكاسي و فيلمبرداري، قفس متابوليک موش و استخر تجهيز آ

 ماز آبي موش 

  کمیته تحقیقات دانشجویی

نفر دانشجوي عضو مي باشد كه با تصويب طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي و ارسال مقاالت  334اين كميته داراي 

پژوهشي مختلف در داخل و خارج  –پژوهشي و اعزام دانشجويان در هر سال به همايش وكنگره هاي علمي 

ه زشكي جهرم سهم بزرگي را بكشور در جهت باال بردن سطح علمي و توان پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم پ

 دوش مي كشد.

 جنوب همكار شبكه دانشجوئي تحقيقات كميته كنگره هشتمين برگزاري 

 انعقاد تفاهم نامه همكاري با مركز تحقيقات گياهان داروئي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

  طرح تحقيقاتي توسط شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي  04تصويب 

  گاه جهت توانمند سازي دانشجويان رشته هاي مختلف كار 03برگزاري 
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  نفر از دانشجويان در همايش هاي مختلف با حمايت معاونت پژوهشي با آدرس كميته تحقيقات 05شركت 

  خالصه مقاله در كنگره هاي داخلي  50ارائه 

  آدرس  نفر از دانشجويان با0پژوهشي داخلي و خارجي توسط  -مقاله در مجالت معتبر علمي 0چاپ

 كميته تحقيقات

 مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

 معرفی واحد:

و كاربردي و  باليني هايپژوهشتوسعه  هايسياستدر راستاي  پيمانيهواحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان 

. شروع به فعاليت نموده است 3/0/6503باليني در تاريخ  علميهيئتاعضاي  هايتوانمندياستفاده از  منظوربه

نفرمي باشد و واحد زير نظر مستقيم معاونت تحقيقات و فناوري  04باليني اين بيمارستان  علمي هيئتتعداد اعضاي 

 .نمايدميفعاليت  جهرمدانشگاه علوم پزشكي 

 خدمات ارائه شده در اين واحد: 
 ران(آزمائي باليني اي سنجي)انتخاب مجالت، ارسال مقاله، ثبت در مركز ثبت كارارائه خدمات مشاوره علم 

 ساب حتسويه نظارت بر حسن اجراي مقررات پژوهشي از مرحله تصويب طرح تحقيق دانشجو تا دفاع و

  ...ارشد و دكتري دانشجويان مقطع كارشناسي

 همكاري در برگزاري سمينارهاي علمي و پژوهشي دانشگاه 

 ها نامه پايان و تحقيقاتي هاي طرح اجراي منظور به الزم تسهيالت و امكانات نمودن فراهم 

 هاي پروژه انجام جهت بيمارستان دستياران و علمي هيات و توانمندسازي اعضاء ترغيب، تشويق 

 تحقيقاتي

 فعاليتهاي انجام شده اين مركز: 
  شي ،   3برگزاري شي  و     01كارگاه پژوه شوراي پژوه سه  ستان       63جل ستاري در بيمار شوراي پر سه  جل

 پيمانيه

  هاي مركز تحقيقات بيهوشي و كنترل درد با همكاري واحد توسعه تحقيقات بالينيبرگزاري كارگاه 

 اخذ مجوز جهت راه اندازي ثبت بيماري سنگ كليه از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت 
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        سمي ستئوپروز ثانويه در بيماران تاال سال ثبت بيماري همراهي اندوكرينوپاتي ها و ا سازي و ار  اماده 

 اي اخذ مجوز از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشتماژور بر

     صولي از معاونت تحقيقات و شي و كنترل درد براي اخذ مجوز ا جمع اوري مدارک مركز تحقيقات بيهو

 فناوري وزارت بهداشت

   شترک ) اين مورد از نقاط قوت اين همكاري بين تيمي تمامي گروه هاي باليني براي انجام تحقيقات م

 باشد( واحد مي

  :برنامه هاي آتي در اين واحد 

  كمبود ويتامين انجام ثبت بيماريD,  E, B12,   ،    Znدر زنان در سنين بارداري  

 برگزاري كارگاه هاي پژوهشي در بيمارستان مطهري و كارگاه تحقيقات كيفي در بيمارستان پيمانيه 

        ضر در شكي حا شجويان پز شكيل كميته تحقيقات باليني )دان اتي و بالين( جهت انجام كارهاي تحقيقت

 كمک به اساتيد باليني براي انجام طرح هاي تحقيقاتي و مقاله نويسي

  انعقاد تفاهمنامه  و همكاري با دانشگاه علوم پزشكي فسا جهت انجام كوهورت قلب 

 مانجام تحقيقات مشصصصترک بين دانشصصصگاهي گروه هاي باليني با گروه هاي باليني دانشصصصگاه هاي علو 

پزشكي سراسر كشور ) اين كار به تازگي شروع شده است و سه كار تحقيقاتي با دانشگاه علوم پزشكي            

 تهران، شيراز و مشهد در حال انجام است(. 

 

 دفتر توسعه فناوری سالمت:

شروع به  6505دفتر توسعه فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشكي جهرم با دستور رياست دانشگاه از خرداد ماه 

به استناد رأي صادره در دويست و چهل و يكمين شوراي گسترش دانشگاه هاي  03/3/05فعاليت نمود و در تاريخ 

فتر توسعه . د جهرم موافقت به عمل آمدعلوم پزشكي با تأسيس مركز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشكي 

 _0دفتر ثبت اختراعات ، ابداعات و نوآوري ها    _ 6بخش مي باشد كه عبارتند از :   3فناوري سالمت داراي 
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واحد  _3انجمن خيرين فناوري سالمت   _ 0دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه   _5مركز رشد فناوري سالمت  

 شتابدهي 

 شركت 3بنيان:  دانش هاي شركت تعداد

 شركت 60رشد :  مركز در مستقر هاي شركت تعداد

 :16اهم عملکرد دفتر توسعه فناوری سالمت در سال 

o تميز اتاق  ساخت پروژه شروع و اعتبار جذب 

o استري فناوري محترم معاونت ستاري دكتر حضور با پزشكي تجهيزات فناوري نمايشگاه برگزاري 

 جمهوري

o سازي تجاري جهت سالمت صندوق به گرافي آنژيو سرنگ و ماسک الرنجيال طرح دو معرفي 

o امنا هيئت در جهرم پزشكي علوم دانشگاه فكري مالكيت نامه آيين تصويب 

o باليني داوران توسط پزشكي درحوزه فكري مالكيت اداره سوي از شده ارجاع اختراعي طرح 64 داوري 

  دانشگاه
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 اداره اطالع رسانی پزشکی وشبکه پژوهش 

 اين اداره شامل دوبخش دفتر انتشارات و كتابخانه مي باشد.

 دفتر انتشارات دانشگاه

 
 

 jmj.jums.ac.irپژوهشي دانشگاه بصورت فصلنامه در دوزبان  فارسي وانگليسي به آدرس  –مجله علمي 

 بصورت آنالين به چاپ مي رسد و در حال حاضر در سايت هاي ذيل نمايه مي گردد.
WWW.magiran.com.www.indexcopernicus.com . www.iranmedex.com . www.sid.ir . 

www.emro.who.int . www.isc.gov.ir .  www.researchgate.com . www.cinahl.com . 

www.drji.org(Directory of research Journals Indexing ). www.base.search.net . OAJI.Net . 

www.googlescholar 

 

 تعداد مقاالت دریافتی دفترمجله پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم

سال  6505سال 6500سال 6503سال 6501سال
6500 

  6504سال 6506سال

 كل مقاالت 633 604 610 044 613 633 606

 مقاالت داخل دانشگاه 34 33 00 06 04 64 64

 مقاالت خارج دانشگاه 603 653 603 630 603 603 656

 

 اهم اقدامات مجله علمی پژوهشی پارس 
 

 خريد كدDOI   مقاله چاپ شده در مجله   561)كد شناسه ديجيتال ( جهت 
  مقاله 561كراس مارک جهت خريد 

 

 

http://www.magiran.com/
http://www.indexcopernicus.com/
http://www.iranmedex.com/
http://www.sid.ir/
http://www.emro.who.int/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.researchgate.com/
http://www.cinahl.com/
http://www.drji.org(directory/
http://www.base.search.net/
http://jmj.jums.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
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 مجله آموزش و اخالق در پرستاری

مجله آموزش و اخالق در پرستاري پس از كسب مجوز از كمسيون نشريات علوم پزشكي كار خود را آغاز نمود اما 

پژوهشي را به داليل : به روز نبودن شماره هاي مجله ، ضعيف بودن مقاالت دريافتي ،چاپي  –هنوز رتبه علمي 

غيير سياست هاي كمسيون نشريات كسب ننموده است. اميدواريم با اقدامات و تصميمات اتخاذ شده توسط و ت

 هيات تحريريه مجله در سال هاي آتي به اين رتبه دست يابد. 

 

 کتابخانه ها: 

 مشخصات کتابخانه ها به تفکیک دانشکده

 تعداد كتابخانه نام دانشكده
سالن 
 مطالعه

كتابخانه و سالن مجموع مساحت 
 مطالعه

ظرفيت 
 صندلي

تعداد 
 پرسنل

 5 663 مترمربع 135 6 6 دانشكده پزشكي
دانشكده 
 پرستاري

 0 55 مترمربع 544 6 6

 

 9316توزیع فراوانی کتب ومجالت موجود در کتابخانه پزشکی و پرستاری سال

نسخ كتب  

 فارسي

نسخ  

كتب 

 التين

 عناوين كتب 
عناوين 

 پايان نامه
E.book 

دسترسي  مجالت

به 

 التين فارسي اينترنت
 التين

 
 فارسي

 دارد 610 53 303 006 0053 3503 3050 05305
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 فعالیتهای کتابخانه

 عنوان

 

 

 

 سال

 بخش فهرست نويسي بخش امانت

عناوين 

كتب 

وارد 

 شده

نسخ 

كتاب 

وارد 

 شده

مدارک 

 امانتي

مدارک 

 بازگشتي

پايگاههاي 

اطالع 

 رساني

 

تعداد 

 اعضاء

 

تعداد 

 مراجعين

آماده 

سازي 

كتب 

فارسي 

و 

 التين

 فهرست نويسي كتب فارسي

فهرست 

نويسي 

كتب 

 التين

6503 6036 1444 331 504 04 504 331 63340 61564 04 

6501 6344 1344 551 603 040 660 551 63043 61635 04 

 

 9316 سالاهم عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

 ريال ميليون 004مبلغ به رفرنس و تخصصي كتب خريد .6

 فعال نمودن پايگاههاي اطالعاتي از طريق اطالع رساني به اساتيد و اعضاي هيات علمي .0

 Eprints افزار م نر نصب و خريد .5

 خفر االنبيا خاتم بيمارستان كتابخانه جهت ريال 65330044 مبلغ به كتاب عنوان 04 و نسخه 36 خريد .0

 اساتيد و آموزشي گروههاي و دانشجويان از سنجي نياز .3

 تكراري خريدهاي از جلوگيري براي كتابخانه موجودي با سفارش دست در كتب تطبيق .1

تكميل اطالعات كتابشناختي كتب و منابع از طريق جستجو در سايت ناشران و فروشگاههاي الكترونيكي  .3

 Amazon كتاب و سايت

شكي و قراردادن پايگاههاي مهم با لينک مربوطه جهت دسترسي آسان معرفي كتابخانه دانشگاه علوم پز .3

   طريق  سايت دانشگاه علوم پزشكي جهرم از

 وير از ها نامه پايان كتابشناختي اطالعات ثبت: شامل ها نامه پايان سازي نمايه و نويسي فهرست .3

 .پزشكي اصطالحنامه از استفاده با سازي نمايه هاي كليدواژه استخراج و عنوان صفحه
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 فصل هفتم: معاونت درمان

بر  موظف را خود كه جهرم، معاونت درمان بوده درماني بهداشتي  يكي از معاونت هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 :داند انجام فعاليت هاي زير مي

 تابعه درماني مؤسسات در درمان معاونت ستادي حوزه دستورالعملهاي و ضوابط اجراي حسن بر نظارت. 

 غيراداري و اداري ساعات در تابعه، درماني و آموزشي مؤسسات كارائي سطح بردن باال مورد در ريزي برنامه، 

 سرپايي و بستري بيماران درمان در تسريع بمنظور خاص طرحهاي اجراي و پيشنهاد

 بخش درماني مراكز و توانبخشي مؤسسات و بيمارستانها از اعم دانشگاه تابعه درماني مؤسسات امور بر نظارت 

 خيريه و خصوصي

 بيمارستان ها و ساير موسسات درماني واعتباربخشي بيمارستانها  ارزشيابي و نظارت 

 تابعه درماني پاراكلينيكي مؤسسات خدمات امور بر نظارت و رسيدگي 

 خصوصي بخش پزشكي مؤسسات و ها مطب بر نظارت 

 اصولي موافقت و دولتي و خصوصي پزشكي مؤسسات مراكز، فني مسئول ،تأسيس پروانه صدور 

 پيراپزشكان و پزشكان جذب جهت اقدام و متخصص نيروي برآورد و بررسي 

 شكايات به رسيدگي 

 خاص بيماران به ياري و ساماندهي 

 مواد به وابستگي درمان مديريت 

 مراكز پزشكي تجهيزات سازي بهينه و خريداري 

 و دولتي بخشهاي طبي تشخيص آزمايشگاهي خدمات دهنده ارائه واحدهاي و مراكز كيفي و كمي توسعه 

 شهرستان سطح در خصوصي

 اتخاذ تصميمات صحيح جهت ارتقا كيفيت و كميت خدمات با استفاده از آمارهاي به موقع و صحيح 

 مشترک تصميمات اتخاذ منظور به پزشكي نظام و گر بيمه هاي سازمان با يهماهنگ.  
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 بر مشتمل  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم

:باشد می ذیل واحدهای و ادارات  

 ها  اعتبار بخشي بيمارستانو  اداره نظارت  (6

 اداره پزشكان (0

 هاي سالمت اداره اقتصاددرمان، استاندارد وفناوري (5

 پرستاري خدمات واحد (0

 واحد خدمات مامايي (3

 واحد صدور پروانه هاي موسسات درماني (1

 هاي خاص بيماري اداره (3

 اداره امور آزمايشگاه ها (3

 امور راديولوژي اداره (0

 مديريت آمار و مدارک پزشكيواحد  (64

 واحد تجهيزات پزشكي (66

 كميسيون پزشكي (60

 امور اداري واحد  (31

 روابط عمومي (31
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 9316موفقیت های کسب شده معاونت درمان در سال 

 كسب رتبه درجه يک اعتبار بخشي  بيمارستان هاي پيمانيه و استاد مطهري 

  حوزه پرستاري در بين تمام دانشگاه هاي كسب مقام اول در پايش برنامه مشترک

 كشور

  در شاخص هاي ارزيابي عملكرد ادارات تجهيزات پزشكي كشور 544از  033كسب امتياز 

  درمان و )مديريت درمان سكته حاد مغزي( بيمارستان پيمانيه از وزارت بهداشت 300كسب تنديس ،

 آموزش پزشكي
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 جهرممشخصات مراکزآموزشی درمانی شهرستان 

 تخت مصوب نوع فعایت سال بهره برداری نام بیمارستان

 981 آموزشی درمانی 9797 بیمارستان پیمانیه

 981 آموزشی درمانی 9791 بیمارستان مطهری

 11 درمانی 9771 بیمارستان خاتم االنبیاء

 

 تعداد واحدهای بهداشتی درمانی تحت نظارت حوزه معاونت درمان

 نام واحد

 سال
 آزمایشگاه

رادیولوژی 

 وسونوگرافی
 توانبخشی

پایگاه 

 اورژانس

4931 3 3 50 63 

 

 فراوانی واحدهای بهداشتی درمانی فعال در شهرستان جهرم

 عنوان

 شیفت کاری نوع مالکیت
تعداد 

 کل
بخش 

 خصوصي
علوم 
 پزشكي

ساير)خيريه،بهزيستي 
 و..(

يک 
 شيفت

 دوشيفت
شبانه 
 روزي

 61 5 0 0 6 66 0 آزمایشگاه

رادیولوژی و 

 سونوگرافی
0 0 4 4 3 5 3 

 50 4 60 63 3 5 00 توانبخشی

 00 1 06 6 6 0 01 داروخانه
 

شامل فيزيوتراپي)    شي  سنجي ) 63توانبخ سنجي )   3(، بينايي  شنوايي  (و  ارتوپد 5(كاردرماني )5( گفتار درماني )5(

 مي باشد. (6فني )
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(:  6501زيربنا )تا پايان سصصال   مترمربع   444/66مسصصاحت كل زمين:     6530سصصال بهره برداري: سصصال  

 مترمربع 64344

 تخت 634مالكيت: ملكي                                   تعداد تخت مصوب:  

 تخت های  فعال بخشها

 

 تخت شامل: 40تخت های ستاره دار

 

 63تعداد تخت اكسترا:

 (       16درمانگاه :تخت     63انكوباتور:     01)كات نوزادان:تخت   600ساير تخت ها: 

ــتان وکلینیک  هنری:   ــهای موجوددربیمارس ــرویس ،سصصصونوگرافي ،ماموگرافي ،تسصصصت MRIفيزيوتراپي، راديولوژي، س

، دانسصصصيتومتري،گچگيري،كوليز، دياليز، NSTورزش،تسصصصت تنفسصصصي ،آزمايشصصصگاه، پاتولوژي،الكتروكارديوگرافي،اكوكارديوگرافي،

 الكتروميوگرافي ، شيمي درماني، خدمات ناباروري،تزريقات،پانسمان و داروخانهليزرتراپي، اندوسكپي،اسكن چشم ، 

صهای موجود:   ص شكي، قلب          تخ شي،روانپز ست وآميز شكي،گوش وحلق وبيني،ارتوپدي،پو شم پز داخلي،اطفال،زنان وزايمان،چ

شصصكي اجتماعي،جراحي مغز وعروق،جراحي عمومي،جراحي كليه ومجاري ادراري ، ،عفوني،طب فيزيكي وتوانبخشصصي،بيهوشصصي ،پز 

واعصصصصاب،داخلي مغز واعصصصصاب ، فوق تخصصصصص :بيماريهاي كودكان ، خون وسصصصرطان اطفال،گوارش بالغين ،غدد بزرگسصصصال          

 ودرد،نفرولوژي

  

تعداد 

 تخت
 بخش

تعداد 

 تخت
 بخش تعداد تخت بخش

1 CCU 99  داخلي تخت روانپزشكي(0) 99 6زنان 

49 POST CCU 01  اطفال 97 0زنان 

1 NICU 1 NICUPOST 43 جراحي چشم 

 جمع 477

 بیمارستان مطهری

 0، شيمي درماني  65، ليبر0زايمان، 00اورژانس ،تخت ريكاوري(3)سه تخت اتاق عمل،  3 ،اتاق عمل60،كوليز  61دياليز 

 مي باشد.تخت  5تخت، ناباروري 
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  مصصتصصرمصصربصصع     644444مسصصصصاحصصت كصصل زمصصيصصن:       6530سصصصصال بصصهصصره بصصرداري: سصصصصال    
                          630مترمربع     مالكيت: ملكي              تعداد تخت مصوب:   60366(: 6501زيربناي كنوني)پايان سال   

 بخش تعداد تخت بخش تعداد تخت

40 CCU 33 داخلي 

49 ICU 644 جراحي 

 سوختگي 0  

 جمع 447

 

  03تعداد تخت اكسترا: 
 

 (   6،انكوباتور6،كات نوزاد04تخت )تخت درمانگاه  00ساير تختها: 

 

 های موجوددربیمارستان ودرمانگاه: سرویس
فيزيوتراپي ،بينايي سصصنجي ،راديولوژي،سصصونوگرافي،ماموگرافي ،داروخانه،سصصي تي اسصصكن ، الكتروكارديوگرافي، الكترو انسصصفالوگرافي 

 ،سنگ شكن،سيستوسكپي،تست تنفس،تست ورزش پانسمان،تزريقات،اكوكارديوگرافي آزمايشگاه، پاتولوژي، 

داخلي،اطفال، گوش،حلق وبيني،ارتوپدي،روانپزشكي،قلب وعروق،جراحي عمومي،جراحي كليه ومجاري  تخصصهای موجود:

ادراري،جراحي مغزواعصاب، داخلي مغزواعصاب عفوني، توانبخشي، بيهوشي ،پوست وآميزشي ،زنان وزايمان، فوق تخصص : 

 گوارش،غدد بزرگسال 

  

 بیمارستان آموزشی درمانی پیمانیه

 04تخت ريكاوري(، اورژانس 3تخت اتاق عمل، 3) 63اتاق عمل
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 6500برداري: سال بهره 

 مترمربع 0335( : 6501زيربناي كنوني بيمارستان)پايان سالمترمربع                       01444مساحت كل زمين:

  تخت 04مالكيت: ملكي                                              تعداد تخت مصوب: 

 تعدادتخت های فعال :

 

 تخت 44تخت های ستاره دار:

 

 

 0تعداد تخت اكسترا:

 

 (            0، درمانگاه  0، انكوباتور5تخت )كات  0ساير تختها: 

،  NSTراديولوژي، سونوگرافي،نوار قلب،داروخانه ،آزمايشگاه،  سرویسهای موجود در بیمارستان:

 دياليز،پانسمان،تزريقات

 داخلي،اطفال ،زنان وزايمان،پوست،قلب وعروق،جراحي عمومي ،بيهوشي: تخصص های موجود

 متر مربع مي باشد540عدد سوئيت ،  3متر مربع و 033واحدي متاهلي  0ذكر است كه زيربناي  پانسيون  الزم به

  

 بخش تعداد تخت

 داخلي 64

 اطفال 0

 زنان 3

 جراحي 0

 جمع 05

 بیمارستان خاتم االنبیاء خفر

، 5تخت ريكاوري(، ليبر 0تخت اتاق عمل،  0) 1،  اتاق عمل 0اورژانس

 4،دياليز 6زايمان
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 فعالیت بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 6501سال  6503 سال عنوان

 040 040 تخت مصوب

 533 530 ميانگين تخت فعال

 643050 641610 (تعدادروزهاي بستري)تخت روزاشغالي

 31 31 درصداشغال تخت

تان مراجعه مستقيم وانتقالي ازبيمارس)تعدادبيماربستري شده دربيمارستان
 (ديگر

16600 33603 

 33013 14330 بيماران مرخص شده تعداد

 00550 05050 ساعت00اقامت كمتراز بيماران با تعداد

 013 013 (ساعت00ساعت وبعداز00قبل از)تعدادفوت شدگان

 اعمال جراحي تعداد

 61301 63001 اعمال جراحي عادي

 0336 0031 اعمال اورژانس

 0613 0330 اعمال سرپايي

 تعدادزايمانهاي انجام شده بطور
 0006 5665 طبيعي

 6000 6001 سزارين

 فعاليت پلي كلينيک هنري
 566640 033036 كل مراجعين به متخصصان

 64144 0350 جمع روزكاركرد پزشكان

 فعاليت درمانگاه بيمارستان پيمانيه
 604330 646300 كل مراجعين به متخصصان

 0000 5033 جمع روزكاركرد پزشكان

 فعاليت درمانگاه خاتم االنبيا
 00630 60301 كل مراجعين به متخصصان

 6003 054 جمع روزكاركرد پزشكان
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 9316شاخص های بیمارستانی سال 

 عنوان
 میانگین 

 فعال تخت

 تخت روز 

 اشغالی

 درصد

 اشغال تخت

 متوسط

 اقامت

 بازدهی

 تخت 

مرگ ومیر 

خالص به ازای 

 نفر 4777هر

مرگ ومیر 

ناخالص به ازای 

 نفر 4777هر

 1.6 0.1 3.3 0.0 13 00310 633 طهریم

 64.3 3.0 60.3 6.0 33 30063 633 پیمانیه

 4.3 4 3.3 0.0 35 0033 05 خاتم االنبیا

 3.0 1.1 66.5 0 31 643050 533 دانشگاه

 

 ستري شدگانب بيمارستان
ان

دگ
 ش

ص
خي

تر
 

 ساعت00اقامت كمتر از

 اعمال جراحي

ين
زار

س
ي 
بيع

 ط
ان

يم
زا

ي 
عاد

س 
ژان

ور
ا

 

ي
پاي

سر
 

جمع كل اعمال 
 (اورژانس+عادي)جراحي

 0303 6303 3103 343 6560 0535 0044 63033 63030 مطهري

 * * 60314 5060 6436 66130 60350 53050 53406 پيمانيه

 605 660 004 000 601 300 540 0433 2050 خاتم االنبياء

 

 9316در سال  یمارستانیب یآمار اورژانس ها سهیقام

 نام بیمارستان
تعداد کل ورودي 

 اورژانس
 میانگین ورودي در ماه

تعداد بستري 

 شدگان بیمارستان

میانگین بستري 

 شدگان در ماه

 320035 35091 1335433 160252 پیمانیه

 149532 10909 550532 69699 مطهری

 10134 2050 305230 36993 خاتم االنبیا

 450031 55526 2224533 266944 جمع
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 مقایسه  کل مراجعین به متخصصین جدول

 4931 4931 سال 

 درمانگاه پيمانيه تخصص
كلينيک 

 هنري

درمانگاه 
خاتم 
 االنبيا

 جمع كل 
درمانگاه  

 پيمانيه
كلينيک 

 هنري

درمانگاه 
خاتم 
 االنبيا

 جمع كل

 17017 1194 47740 09497 91110 1139 47313 07747 داخلی

 17471 7707 93917 1144 90134 1199 01191 4701 اطفال

 77090 1147 77173 171 1111 1100 17179 0014 زنان وزایمان

 17097 7 17097 7 91440 7 91440 7 چشم پزشکی

 40774 7 4774 47397 3111 7 1114 9337 ،حلق وبینی گوش

 11174 7 94971 01001 19330 111 91013 43033 ارتوپدی

 7144 114 1947 077 47094 493 3900 77 پوست وآمیزشی

 1171 7 0711 4117 0311 7 4117 4944 روانپزشکی

 04111 141 43141 4111 90314 741 47331 41413 عروق قلب و

 43147 4111 41179 0110 41711 334 40110 9401 عمومیجراحی 

جراحی کلیه 

 ومجاری ادراری
4477 44190 7 07193 47477 9711 7 07301 

 و جراحی مغز

 اعصاب
9377 1744 7 3344 7137 1773 7 49133 

داخلی 

 مغزواعصاب
1199 7949 7 44311 1107 3473 7 41133 

 7747 7 1444 0433 7777 7 9117 1719 توانبخشی

 44744 913 1171 1411 40111 44 7047 1017 بیهوشی

 01147 7 49114 40003 41473 7 7103 7017 عفونی

 47347 7 7 47347 4477 7 - 4477 غدد

 4391 7 4391 7 47104 7 47104 7 گوارش بالغین

 1774 7 1774 7 0131 7 0131 7 نفرولوژِی

 179 7 179 7 191 7 191 7 پزشکی اجتماعی

 404 7 11 17 7 7 7 7 جراح پالستیک

 179417 00441 944471 417170 937171 43401 071314 474703 جمع کل
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 مقایسه مراجعین به درمانگاه ها

ف
ردي

 

 بيمارستان
 شاخص

 بيمارستان مطهري هبيمارستان پيماني
خاتم 
 االنبيا

 دانشگاه

 011000 51005 10103 614030 تعداد كل مراجعين 6

 EMS 3000 6333 043 3330تعداد كل مراجعين آورده شده توسط  0

 6500 4 013 333 تعداد بيماران ارجاع شده از ساير مراكز 5

 53 3 01 0 تعداد موارد فوتي در هنگام مراجعه 0

 063001 50035 36301 650313 تعداد موارد غير بستري )سرپايي( 3

 03016 0340 63335 03036 تعداد موارد بستري در اورژانس 1

 0355 053 331 650 تعداد موارد ترک با رضايت شخصي 3

 63133 6304 3636 3000 تعداد موارد بستري شده در بخش ها 3

 0100 4 313 6301 تعداد موارد بستري شده در بخش هاي ويژه 0

 033 103 634 634 تعداد بيماران اعزامي 64

 31 63 61 00 ساعت اول 00تعداد موارد فوت در  66

 0 0 0 0 ساعت 00تعداد موارد فوت بعد از  60

 

 نمودار مقایسه  کل مراجعین به متخصصین
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رمانگاه نمودار مقایسه مراجعین به متخصصین به تفکیک تخصص و د

1396در سال 

درمانگاه پیمانیه کلینیک هنری درمانگاه خاتم االنبیا
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ا نمودار مقایسه کل مراجعین به پلی کیلینیک بیمارستانه

1395سال  1396سال 
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  روزکارکرد پزشکان متخصص درمانگاه بیمارستان ها به تفکیک تخصص

 6501سال  6503سال  سال

 تخصص
كلينيک 

 هنري
 پيمانيه

خاتم 

 االنبیا
 جمع

 كلينيک
 هنري

 پيمانيه
خاتم 

 االنبیا
 جمع

 6054 000 105 365 6060 540 163 006 داخلي

 6333 033 031 6050 6063 060 615 6406 اطفال

 0044 005 00 6055 6353 636 630 6030 زنان وزايمان

 6640 4 4 6640 300 4 4 300 چشم

ENT 051 603 4 516 31 536 4 065 

 6136 4 350 060 6043 3 141 305 ارتوپدي

 543 03 00 033 530 00 3 504 پوست و اميزشي

 536 . 603 005 535 4 614 005 روانپزشكي

 6553 60 306 333 6431 00 506 115 قلب و عروق

 6044 000 053 353 6443 611 000 303 جراحي عمومي

 356 . 003 641 103 4 044 003 جراحي كليه

 535 4 000 630 530 4 650 003 جراحي مغز و اعصاب

 313 4 003 506 310 4 033 033 داخلي مغز واعصاب

 350 4 601 553 543 4 630 630 توانبخشي

 010 4 033 006 6406 4 043 161 عفوني

 334 650 636 013 341 1 000 033 بيهوشي

 050 4 050 4 50 4 50 4 غدد

 130 4 4 130 104 4 4 104 گوارش بالغين

 631 4 4 631 653 4 4 653 نفرولوژي

 604 4 4 604 33 4 4 33 پزشكي اجتماعي

 51 4 01 64 4 4 4 4 جراح پالستيک

 61330 6003 0000 64144 60150 054 5033 0350 جمع

 

417170

درمانگاه پیمانیه

97%

944471

کلینیک هنری

11%

00441

درمانگاه خاتم االنبیا

1%

9316نمودار مقایسه تعداد و درصد مراجعین به درمانگاه ها در سال 

درمانگاه پيمانيه كلينيک هنري درمانگاه خاتم االنبيا
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 اعمال جراحی انجام شده دربیمارستان ها 
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تعداداعمال جراحی عادی تعداداعمال جراحی سرپایی تعداداعمال جراحی اورژانس

17296

4589

2476

16796

4168

2581

نمودار مقایسه اعمال جراحی انجام شده در بیمارستانها  

1395سال  1396سال 

 سال 9318سال  9316سال 

 

 نوع عمل
 جمع

خاتم 

 االنبیا
 جمع پیمانیه مطهری

خاتم 

 ایاالنب
 پیمانیه مطهری

16096 024 4353 11659 10296 469 5015 11509 
تعداداعمال جراحي 

 عادي

4165 444 505 3219 4559 302 050 3430 
تعداداعمال جراحي 

 سرپايي

2551 196 1314 1001 2406 05 1419 909 
تعداداعمال جراحي 

 اورژانس
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تعداد مراجعین به پیراپزشکان شاغل دردرمانگاه مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش 

 دانشگاه 

 6501سال  6503سال  نوع فعالیت

 5995 13396 بينايي سنجي

 2551 2950 فيزيوتراپي

 406 200 كارشناس تغذيه

 036 4 شنوايي سنجي

 613 634 مامايي

 0303 63033 جمع
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 9316آمار مراجعین به واحدهای پاراکلینیکی در سال 

 دانشگاه خاتم االنبيا پيمانيه مطهري عنوان

 514000 03300 606104 604333 آزمایشگاه

 663030 3004 10306 00036 رادیولوژی

 11145 0056 03436 53546 نوار قلب

 33131 3005 04651 54003 سونوگرافی

 06043 4 3351 60530 اکوکاردیوگرافی

 03305 4 03305 4 سی تی اسکن

 60003 0104 4 66343 دیالیز

MRI 60060 4 4 60060 

 66603 4 4 66603 گچگیری

NST 3301 4 563 0060 

 0161 4 0161 4 سنگ شکن

 0605 4 0030 6040 پاتولوژی

 0515 4 300 6010 تست ورزش

 5463 4 4 5463 اندوسکپی

 303 4 4 303 الکترومیوگرافی

 0034 4 4 0034 ماموگرافی

 6330 4 4 6330 کولیز

BMD 6305 4 4 6305 

 6636 4 4 6636 لیزرتراپی

 04 4 04 4 تست تنفسی

 613 4 613 4 الکتروآنسفالوگرافی

 33 4 33 4 سیستوسکپی

 0006 4 4 0006 اسکن چشم

 5040 4 4 5040 خدمات زنان

 0363 4 4 0363 تعیین میدان بینایی وخدمات چشم

 035 4 4 035 شیمی درمانی

 6346 4 4 6346 خدمات جراحی

 0404 4 4 0404 ناباروری

 355033 03346 000460 531033 کل مراجعین
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 9316آمار مراجعین به واحدهای پاراکلینیکی به تفکیک سرپایی و بستری در سال 

 عنوان

 جمع بستري سرپايي

 مطهري پيمانيه
خاتم 
 االنبيا

 مطهري پيمانيه
خاتم 
 االنبيا

 بستري سرپايي

 010615 06365 3131 636414 640063 04665 50363 50045 آزمايشگاه

 05303 30053 6600 60053 00033 0001 54451 04645 راديولوژي

 50600 03350 003 00313 3033 1001 3530 66630 سونوگرافي

 50313 50453 6300 60666 61303 0340 05604 3505 نوارقلب

 60003 4 0104 66343 4 4 4 4 دياليز

 64300 64130 4 5065 1166 4 3030 0003 اكوكاريوگرافي

CT scan 66001 4 4 60033 4 4 66001 60033 

 . 0605 4 4 4 4 6040 0030 پاتولوژي

 6306 0333 4 4 6306 4 4 0333 سنگ شكن

 6330 4 4 6330 4 4 4 4 كوليز

NST 4 3003 041 4 6136 660 3036 6315 

 361 0600 4 361 4 4 0600 4 اندوسكوپي

 31 30 4 4 31 4 4 30 الكتروآنسفالوگرافي

 63 0 4 4 63 4 4 0 اسپيرومتري

 60 00 4 4 60 4 4 00 سيستوسكپي

 000 0606 4 631 11 4 6005 303 تست ورزش

 66 0050 4 66 4 4 0050 4 ماموگرافي

 4 6636 4 4 4 4 6636 4 ليزرتراپي

BMD 4 6305 4 4 4 4 6305 4 

 4 303 4 4 4 4 303 4 الكتروميوگرافي

MRI 4 60060 4 4 4 4 60060 4 

 4 66603 4 4 4 4 66603 4 گچگيري

 4 0006 4 4 4 4 0006 4 اسكن چشم

 4 5040 4 4 4 4 5040 4 خدمات زنان

 تعيين ميدان بينايي
 وخدمات چشم

4 0363 4 4 4 4 0363 4 

 4 6346 4 4 4 4 6346 4 خدمات جراحي

 003 01 4 003 4 4 01 4 شيمي درماني

 4 0404 4 4 4 4 0404 4 ناباروري

 005503 564154 60333 003065 633165 50665 613666 666041 كل مراجعين
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 نمودار مقایسه کل مراجعین به واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان ها به تفکیک بستری وسرپایی 

 

 بیمارستان های شهرستان جهرم  مقایسه زایمان طبیعی وسزارین انجام شده در

 نوع زایمان

 سال
 درصد سزارین هاکل زایمان سزارین زایمان طبیعی

 03.5 3610 0006 0306 6504سال

 03.6 3503 0040 0006 6506سال

 03.0 0033 0000 0343 6500سال 

 53 0000 6133 0330 6505سال 

 53.1 0363 6300 0330 6500سال 

 53.0 3450 6001 5665 4931سال 

 50.0 0313 6000 0006 4931سال 
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  نمودار مقایسه زایمان طبیعی وسزارین انجام شده دربیمارستان های شهرستان جهرم

 
 

 نمودار مقایسه روند تغییرات درصد سزارین 

 
 

 9316های دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال آمار زایمان

 عنوان
اپی 

 زیاتومی
 اینداکشن

 سزارین با نامه

 پزشک

سزارین 

 اورژانسی

 063 043 630 6551 مطهری

 10 33 10 03 خاتم االنبیا

 030 010 001 6535 جمع
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2708 2754 2774
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2921

2441 2404
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1688 1744
1926 1944

1390سال 1391سال 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال 
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 های انجام شده مقایسه زایمان

 عنوان

NVD CS 
زايمان 

 فيزيولوژيک
 زايمان بي درد

درصد 
 سزارين

كل 
-زايمان

 غيربومي بومي غيربومي بومي غير بومي بومي غيربومي بومي ها

 0105 50.3 4 3 543 306 340 6606 363 6054 مطهری

خاتم 

 االنبیا
33 1 663 0 56 6 4 4 00 000 

 0313 50.0 4 3 541 330 341 6053 305 6563 جمع
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  9316مرده زایی دانشگاه در سال  نوزادان، سقط و میر آمار مرگ و

 IUFD عنوان

پری ناتال 

 00ازهفته 

 روز 7تا 

 پس ازتولد

مرگ 

روز 7از

 97تا

 روزگی

مرگ از 

بدو تولد 

 97تا 

 روزگی

مرگ از 

97 

 روزگی تا

13 

 ماهگی

 مرگ نوزاد

 تولد پس از

 ساعت01تا

مرده 

 زایی
 سقط

 502 55 0 5 15 1 65 55 مطهری

خاتم 

 االنبیا
3 0 0 0 0 0 3 10 

 552 55 0 5 15 1 65 55 جمع
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 اهم فعالیت های انجام شده واحدهای تابعه معاونت درمان 

 واحد بیماران خاص

 تعداد بیماران خاص

 4931سال  4931سال  4931سال  عنوان

MS 064 004 030 

 00 00 01 هموفیلی

 653 650 653 تاالسمی

 660 604 601 دیالیز

کل بیماران پیوندی که 

از دانشگاه دارو دریافت 

 می کنند

34 35 01 

 131 141 333 جمع

 

 راه اندازي بخش هموفیلی بیمارستان استاد مطهري 

 ثبت هزینه هاي عملکردي ماهانه در سامانه بیماران خاص 

  رسانی آمار و اطالعات سامانه بیماران خاصبه روز 

 پیگیري و پرداخت هزینه تخفیفات درمانی و دارویی بیماران خاص 

 واگذاري بخش دیالیز بیمارستان استادمطهري و خفر به شرکت آرین پایا طب 

  بیماران خاص و پیگیري نامه و مکاتبات ،امور ارباب رجوع انجام 

  صعب العالج و تائیدیه بیماري کمیسیون معاونت غذا  و داروامور ارباب رجوع بیماران انجام 

 نظارت بر بسته بیماران خاص طرح تحول سالمت 
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 واحد پرستاری

 کسب مقام اول کشوری در برنامه ی عملیاتی مشترك  حوزه پرستاری 

  جهت پرستارانصالحیت حرفه ای تدوين بسته ها و پوسترهاي آموزشي 

  با حضور معاون درمان دانشگاه و اهداي شاخه گل  5،0،6اهداي لوح صالحيت حرفه اي به پرستاران در فاز 

  تهيه و اين خدمات ، ارسال تعرفه هاي وراه اندازي واحد خدمات پرستاري درمنزل در بيمارستانهاي تابعه

 از موسسات پرستاري درمنزلبازديد دوره اي كارشناسان و تدوين پوسترها و كتابچه ي پرستاري درمنزل

  شركت در ستاد هفته سالمت وبرپايي غرفه توسط دفتر خدمات پرستاري در مكان تاالرعالمه اميني همراه

 هپاي ريوي قلبي احياء آموزش–شي به مردم اموز پمفلت ارائه-وزن – قد – فشارخون –با )چک قند خون 

 ( پمفلت باارائه مردم بين در پرستاري حرفه ترويج – آموزشي فيلم نمايش با همراه

 برگزاري كارگاه اختصاصي آموزش مدون و همكاري در راه اندازي بخش شيمي درماني بيمارستان پيمانيه

 شيمي درماني همراه با بررسي استانداردهاي فيزيكي بخش 

 برگزاري آزمون ورود به طرح پرستاري بصورت دوره اي جهت متقاضيان ورود به طرح 

 آمايشي در خصوص برنامه مشترک پرستاري  3مشترک برنامه مشترک منطقه ي  شركت در جلسات

 )باحضور مسئولين پايش(

 نظارت بيمارستانهاي تابعه در خصوص كيفيت مراقبت هاي پرستاري 

  جمع آوري و تحليل اطالعات مورد نياز در خصوص برنامهI shift   اطالعات ووارسال به معاونت پرستاري

 ت مراقبت هاي پرستاريشاخص هاي ملي كيفي

 ررسي ب ،نظارت مستمر دفتر پرستاري در ايام نوروز ازبيمارستان ها و عرض تبريک به همكاران درسال جديد

 مسائل و مشكالت 

  عضويت  در تيم ارزيابي اعتبار بخشي معاونت درمان و تيم ارزيابي طرح تحول نظام سالمت همراه با بازديد

 هاي دوره اي

  شهاي پرستاري بيمارستانها وانجام بازديد دوره اي از بيمارستانها  اعتبار بخشي بخ 
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 جمع آوري و تدوين بسته ي ارتقاي هتلينگ دانشگاه در طرح تحول نظام سالمت 

  برگزاري مراسم بزرگداشت روز پرستار در تاالر عالمه اميني همراه با تقدير از پرستاران نمونه باحضور

 اهداي شاخه گل به پرستاران در روز پرستار باحضور مسئولين و دانشگاه مسئولين شهري،رياست و معاونين

  برپايي ضيافت شام به همراه خانوادهو 

  شركت در همايش من زينبم با محوريت فرمانداري و حوزه علميه خواهران براي بانوان شهر همراه با برپايي

 غرفه سالمت و تقدير از پرستاران نمونه

  اران و پرسنل با برگزاري دوره پرست سر آموزش–)آموزش پرسنل و اعزام كارشناسان به بيمارستان امير

 هاي آموزشي ازسوي دفتر پرستاري(

 

 سایر فعالیت های اداره پرستاری :

 تهیه بانک اطالعاتی نیروي پرستاري و به روز کردن آن  .1

 اطالعاتبه روز رسانی سایت دفترخدمات پرستاري و بارگذاري  .2

دفتر خدمات  پرستاري معاونت درمان متشکل از دو کارشناس پرستاري ثابت می باشد که  .3

وزیع و ت نام ثبت –مهمترین وظایف دفتر عبارتند از: تدوین برنامه عملیاتی دفتر پرستاري 

برگزاري جلسات متعدد با مترونها و مسئولین بخش  -نیروي انسانی  در مجموعه تحت پوشش 

 آموزشی کالسهاي برگزاري- پرستاري معاونت ي سو از شده تشکیل جلسات در شرکت –ها 

 بیمارستانها درمانی هاي بخش اي دوره راندهاي  - شده انجام  سنجی نیاز طبق پرسنل جهت

پیگیري  -راه اندازي واحد خدمات پرستاري درمنزل در بیمارستانها و نظارت برموسسات –

 ت حرفه اي پرستاراندریافت فازهاي مختلف صالحی
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 واحد مامایی

  ،برگزاري سمینارها و کارگاه ها از جمله ، کارگاه هاي ضروري زایمان فیزیولوژیک ، احیاء نوزاد

 ترویج تغذیه با شیر مادر ، فوریت هاي مامایی، احیاء مادر بارداروارزیابی سالمت جنین

  پیگیري برنامه ترویج زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین در سطح دانشگاه 

  نوشتن برنامه عملیاتی و اجرایی شدن آن 

  نظارت هاي طرح تحول نظام سالمت و اعتبار بخشی بیمارستان ها انجام 

 برگزاري جلسات متعدد درون بخشی با ، برگزاري کمیته هاي دانشگاهی مادران، نوزادان و کودکان

 بیمارستان ها ومعاونت بهداشتی

 برگزاري جشنواره ترویج زایمان طبیعی در سطح دانشگاه وهمایش روز جهانی مامایی 

  ارائه تقدیر نامه به پرسنل و مادران شرکت کننده در کالس هاي آمادگی زایمان  که در امر ترویج

 زایمان طبیعی همکاري داشته اند 

 وزادانانجام ماموریت هاي واحد مامایی و ن 

  پیگیري امور نیروهاي طرحی مامایی و جایگزین نیرو 

  فراهم کردن زیر ساخت هاي اجراي برنامه مراقبت هاي تکاملی نوزادان نارس دربخشNICU 

   پروتکل اجرایی و الزامی در بخش هاي زنان و زایشگاه و اجراي برنامه کاهش  5تهیه و تدوین

 درمانموربیدیتی توسط واحد مامایی معاونت 

  اجراي دستورالعملPMTCT(prevention  of  mother to child transmition of 

HIV) 

  پیشگیري از تولد نوزادان آلوده به ویروس ایدز و کاهش آمار موجود از اهداف این دستورالعمل

است که جهت زنان سنین باروري در چهار دوره پیش از بارداري ، بارداري ، زایمان ، پس از 

 و شیر دهی اجرا می شود . زایمان



 

 

951 

  اجراي دستورالعمل پیشگیري ازعوارض شدید بارداري و زایمان 

  استقرار کارشناس رابط مادر پر خطر در زایشگاه و کلینیک هنري جهت غربالگري مادران پر خطر

 و انجام مداخالت جهت پیشگیري از عوارض بارداري ، زایمان و مرگ مادري

 داري و زایمان و مادران نزدیک به مرگ همراه با ذکر علت و عوامل ثبت گزارش فوري عوارض بار

 زمینه ساز در سامانه مادر پر خطر وزارت بهداشت

  اجراي دستورالعمل مراقبت تکاملی  نوزادان جهت نوزادان بستري در بخشNICU سالها هدف :

وفق بوده ایم . در حال از مراقبت ویژه نوزادان پیشگیري از مرگ و میر آنها بود که تا حد زیادي م

حاضر هدف به مراقبت تکاملی براي داشتن زندگی سالم و کم عارضه بعد از ترخیص از بیمارستان 

 در جامعه تغییر کرده است.

  اجراي دستورالعمل برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در

وزاد  بالفاصله پس از تولد باعث کاهش میانگین ساعت اول تولد)تماس پوست با پوست مادر و ن

زمان بروز رفتارهاي پیش تغذیه اي ، کاهش زمان شروع اولین تغذیه با شیر مادر ، افزایش درصد 

شروع اولین تغذیه با شیر مادر، افزایش میزان موفقیت نوزاد در اولین تغذیه و افزایش طول مدت 

 اولین تغذیه با شیر مادر می شود(

 شیوه نامه سزارین دانشگاه به بیمارستان ها )جهت کاهش آمار سزارین ( ابالغ 

  ، ابالغ پروتکل هاي اکالمپسی ، درمان و پیشگیري از ترومبو آمبولی ، خونریزي پس اززایمان

سپسیس و تب بعد از زایمان به بیمارستان ها و ابالغ پروتکل انتقال واعزام مادران باردار به مرکز 

 کی فوریت هاي پزش
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 واحد صدور پروانه ها

  تمدید صدور پروانه تزریقات متصدیان تزریقات مطب پزشکان 

  تمدید مجوز کار با آگونیست پزشکان مراکز درمان سوء مصرف مواد 

  محاسبه امتیاز پزشکان و ارائه گواهی به ایشان 

 جهت: صدور موافقت اصولی 

  پیرا پزشکی و شرکت هاي تعاونی بهداشتی  ،موسسات پزشکی 

  افزایش تخت بیمارستان استاد مطهري و بیمارستان پیمانیه 

 بخش رادیولوژي و فیزیوتراپی کلینیک هنري 

 افزایش بخش روانپزشکی بیمارستان استاد مطهري 

 صدور پروانه بهره برداري ومسئول فنی موسسات پزشکی و پیرا پزشکی 

 ي تمدید ، تغییر موسس ، تغییر مکان ، تغییر مسئول فنی و صدور انجام تمام فرآیند ها

 پروانه و....  موسسات از طریق سامانه ملی صدور پروانه 

  صدور موافقت اصولی  مرکز جامع دیالیز براي بیمارستان خاتم االنبیاء خفر و استاد مطهري

 دور پروانه بهره برداري دیالیز بیمارستان خاتم االنبیاء خفروص

 و بررسی پرونده ها  20رگزاري کمیسیون ماده ب 

  صدور موافقت اصولی افزایش بخش پزشک هسته اي ، رادیوتراپی ، شیمی درمانی ، سی تی

 اسالیس بیمارستان پیمانیه 125اسکن 

  پیگیري صدور پروانه بهره برداري انژیوگرافی بیمارستان پیمانیه 

  شرکت در جلسات و کارگاه هاي صدور پروانه 

 ا هبه روز رسانی سامانه صدور پروانهیه و تنظیم و بایگانی آئین نامه و ابالغیه هاي جدید و ته 

 پیگیري نامه ها و مکاتبات الزم 
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 واحد آزمایشگاه

  نظارت و بازدید از مراکز آزمایشگاهی دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه به صورت دوره اي 

  تدوین برنامه عملیاتی و شاخص هاي اختصاصی اداره امور آزمایشگاه ها 

 .برنامه ریزي جهت جذب نیروي فنی مشمولین طرح نیروي انسانی در مراکز تحت پوشش 

  اداره امور آزمایشگاه ها به صورت فصلی 20برگزاري کمیسیون ماده 

  د شبکه آزمایشگاهی کشور و با عنوان ایجاد و بهبو 96پیگیري برنامه هاي عملیاتی مشترک

 بارگزاري آنها در سامانه

  بازدیدهاي طرح تحول نظام سالمتانجام شرکت در جلسات و 

 شرکت در جلسات رسیدگی به برنامه واگذاري آزمایشگاه ها به بخش هاي غیر دولتی 

 شده از بیمارستان ها  بررسی صورت جلسات کمیته هاي بیمارستانی ارسال 

  کارگروه مدیریت بهره برداري خدمات آزمایشگاهیبرگزاري جلسه 

 بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی و تقدیر از پرسنل برتر آزمایشگاه هاي تشخیص طبی 

 برگزاري کارگاه هاي و شرکت در کارگاه هاي آموزشی برگزارشده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت

تفسیر الم  – یشگاهی دانشگاهیمدیریت نمونه در شبکه آزما(آموزشی با امتیاز آموزش مداوم 

 هاي خون محیطی(

  پیگیري و رسیدگی به شکایات 

 

 واحد آمار ومدارک پزشکی

  آنالیز آماري  "برگزاري دو دوره کارگاه آموزشیspss"  

  1395تهیه سالنامه آماري معاونت درمان سال 

  1395تهیه اکسل شاخص هاي ملی پرستاري سال  

  پایش فصلی سامانه آواب و پیگیري جهت به روزرسانی آن 
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 تهیه اکسل پایش ترویج زایمان طبیعی و ارائه به وزارت بهداشت 

 شرکت در گردهمایی مدیران آمار و اطالعات درمان در وزارت بهداشت 

  هماهنگی با مسئولین آمارومدارک پزشکی جهت شرکت در ششمین همایش ملی ارتقاي

 سالمت در اهواز به مدت دو روزمدیریت اطالعات 

  در شیراز "سرویس هاي جدید سپاس و استحقاق سنجی درمان "شرکت در جلسه 

  نظارت بر واحدهاي مدارک پزشکی هر سه بیمارستان،برگزاري جلسه با مسئولین این

 واحدها و پیگیري مشکالت آنها

 ک و بارگذاري تهیه برنامه هاي عملیاتی اختصاصی و پیگیري برنامه عملیاتی مشتر

 مستندات در سامانه 

  جمع آوري و ارسال آمار و اطالعات به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پیگیري اصالح سند

تخت در بخش  690تخت به  423و افزایش سطح بندي تختها از  1404درمان افق 

 تخت در بخش خصوصی 250دولتی و 

 اهانه و فصلی در پورتال وزارت ورود آمارواطالعات بیمارستان ها و اورژانس بصورت م

 بهداشت

 به روز رسانی تسهیالت درمانی شهرستان بصورت فصلی و ارسال به اداره آماردانشگاه 

  ورود آمار روزانه مراجعین اورژانس بیمارستان ها در پورتال دبیرخانه طرح تحول نظام

 سالمت وزارت بهداشت

 رائه گزارش به واحد اقتصاد درمانورود صورتحساب هاي بیمه در نرم افزار کسورات و ا 

 ورود خدمات ارائه شده به بیماران خاص در پورتال وزارت بهداشت 

 نامه نگاري و پیگیري و امحاي نامه هاي بایگانی معاونت درمان 

 انجام امورات مربوط به بایگانی معاونت درمان ،ارائه آمار و اطالعات درخواستی  به واحدها 
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 واحد تغذیه

 : برگزاري 

o  پنج دوره کارگاه ها ي آموزشی مطابق بااستاندارد هاي وزارت بهداشت جهت کارشناسان

 تغذیه 

o برگزاري سه دوره کارگروه تغذیه بالینی در سطح شهرستان 

o  دوره هاي آموزشی اعتبار بخشی جهت کارشناسان تغذیه ، کادر مدیریت بیمارستانی و

 ... به منظور ارتقاء سنجه هاي اعتبار بخشی

  درصدي شاخص استانداردهاي ضوابط تغذیه اي در بیمارستان ها  20ایش افز 

  درصدي مشاوره هاي تغذیه براساس  45پوششorder  بیماري مطابق با  15پزشکان در

 استانداردهاي وزارت بهداشت

  پیگیري ایجاد یک ردیف کارشناس تغذیه در بیمارستان مطهري 

 ی مشاوره تغذیه و رژیم درمانیانجام نظارت و بازرسی مراکز خصوصی و دولت 

  برنامه تقدیر از کارشناسان تغذیه بیمارستان براي دومین بار به مناسبت روز جهانی رژیم درمانگردر

 اسفندماه 23

  تهیه بروشورهاي ، پمفلت ها و بنر هاي اطالع رسانی تغذیه جهت کارشناسان و بیماران به صورت

 یکپارچه

 ارائه خدمات رژیم درمانی و مشاوره تغذیه  و نمایشگاه مامایی  شرکت در نمایشگاه هفته سالمت و

 و ارائه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در دوران بارداري و شیردهی 

  96جمع آوري اطالعات و تفسیر پانل هاي مدیریتی تغذیه بالینی طی دو دوره شش ماهه سال 

 

 واحد نظارت بر دندان پزشکی 

  ساماندهی و مدیریت فعالیت هاي  دندانساز هاي صاحب مجوز که در امور دندان پزشکی دخالت 

می کردند )با خارج کردن یونیت و مینی یونیت هاي دندان پزشکی( و دندان سازان فاقد 

مجوز بااستفاده ازآئین نامه مربوط به شاغلین فنی )افرادي که حق ایجاد البراتوار مستقل 
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اً تحت نظر افراد واجد صالحیت که دندان پزشک و دندان سازان داراي مجوز ندارند و صرف

 بعنوان مسئول فنی می توانند به کار دندان سازي اشتغال داشته باشند (

 پيگيري شكايت هاي مرتبط با واحد هاي مربوط به نظام پزشكي 

  ونت ت و كارشناس معادفتر پاسخ گويي به شكايا–اماكن  –بازديد مشترک باواحد تعزيرات حكومتي

 درمان و بهداشت از مراكز ارائه خدمات دندان پزشكي و حرفه وابسته

 

 نظارت بر مراکز درمان اختالل مصرف مواد

  ساماندهی امور دارویی مراکز درمان اختالل مصرف مواد براساس تمرکز بر استقرار و محدودیت

 سامانه آیداتیس

  ر شهرستان اقدامات ذیل صورت گرفتمصرف مواد دباتوجه به اهمیت و افزایش معضل سوء: 

  تالش و پیگیري جهت  فعال شدن هر چه سریعتر واحد MMT  درDIC  با مطرح نمودن

 شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمیته درمان  31کمیسیون ماده  در

 کز پیگیري هاي الزم در خصوص انعقاد قرارداد پوشش بیمه اي سالمت جهت مراجعین مر

 دولتی

 نظارت وبازدید از مراکز اختالل مصرف مواد دولتی و خصوصی تحت پوشش بصورت دوره اي 

  به کارگیري روانشناس و  مددکار تمام وقت در مراکز جهت ارائه خدمات روانشناسی مشاوره

 ...هاي فردي ، گروهی ، خانواده درمانی و

  31تشکیل جلسات کمیسیون هاي ماده 

  درمان و بازپروري شوراي فرعی مبارزه بامواد مخدرتشکیل کمیته هاي 

  96پیگیري برنامه هاي  عملیاتی مشترک سال 

   تدوین برنامه ماهانه بازدید ، گزارش گیري و گزارش دهی در همه حوزه ها  بویژه حوزه

 طب سنتی و گزارش تخلفات و دخالت در امور تخصصی
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 مداخالت درمانینظارت بر مطب پزشکان و سایر 

 تعداد عنوان

 مورد 5 بازدید ازدرمانگاه

 مورد 44 بازدید از مطب جهت اقدامات درمانی صورت پذیرفته

 مورد 0 بازدید حوزه طب سنتی

 مورد 3 بازدید مرکز دخالت در امور تخصصی پوست و زیبایی

 مورد 3 تائید افتتاح مطب

 مورد 4 صدور مجوز تزریقات پانسمان

 مورد 20 پانسمانتمدید مجوز تزریقات 

 مورد 0 تائید و صدور شاخص جمعیتی

 مورد 5 11پرونده هاي ارسال شده به کمیسیون ماده 

 مورد 62 کل بازدیدها

 

 واحد نظارت برمراکز بینایی سنجی و عینک سازان

 انجام بازدید هاي ماهانه از مراکز بینائی سنجی و عینک سازي 

  بینائی سنجیتدوین برنامه عملیاتی مربوط به واحد 

  و  11ارسال پرونده هاي مربوط به موسسات عینک سازي متخلف به کمیسیون ماده

 پیگیري آن

 رسیدگی و پیگیري به شکایات واصله به این بخش 

 مورد تعطیلی موسسه عینک سازي بدلیل دخالت در امور پزشکی و طبی یک 

  96شرکت در جلسه افتتاحیه زنگ چشم در آبان ماه 

 

 برامور رادیولوژیواحد نظارت 

 ( 5بازدید از 45نظارت و بازدید از مراکز دولتی و خصوصی )مرکز موجود 

 مراکز تصویربرداري 1396همکاري در اعتبار بخشی 

  پیگیري معرفی مسئولین فنی مراکز آموزشی ، درمانی مطهري و کلینیک هنري 
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  تان پرتوکاري بیمارساخذ کد پرتوکاري و مجوز نصب انژیوگرافی بیمارستان پیمانیه و کد

 خاتم االنبیاء از سازمان انرژي اتمی و شروع فرایند دریافت مجوز کار با اشعه

 موافقت با تمدید طرح دو نفر از  متقاضیان تمدید طرح جهت بیمارستان خاتم االنبیاء خفر 

  هماهنگی در خصوص پوشش رزیدنت هاي رادیولوژي در قالب طرح یک ماهه به علت

کارشناس رادیولوژي در قالب طرح  5داد رادیولوژیست ها و معرفی تعدادمحدودیت در تع

وتعهد نیروي انسانی  وپیگیري عقد قرارداد با متخصصان رادیولوژي بخش خصوصی جهت 

 همکاري با مراکز دولتی

 دوزیمتري دستگاه هاي یونساز مراکز تحت پوشش وپیگیري کنترل کیفی  این دستگاه ها 

 شعه مراکز آموزشی درمانی پیمانیه و استاد مطهريتمدید مجوز کار با ا 

 معرفی مسول فیزیک بهداشت کل دانشگاه 

  و ابالغ اعضاء براي نخستین بار در دانشگاه وبرگزاري جلسات   20تشکیل کمیسیون ماده

 این کمیسیون جهت بررسی وضعیت حق اشعه شاغلین کار با اشعه

 ستین بار در سطح دانشگاه و پیگیري انجام پیگیري و انجام ام ار اي با بیهوشی براي نخ

تصویربرداري رنگی از رحم در مراکز دولتی )بیمارستان مطهري( و پیگیري نصب دو دستگاه 

 پرتابل رادیولوژي جهت مراکز پیمانیه و مطهري

  موسسه در جریان افزایش سرعت  5موسسه به  4افزایش موسسات خصوصی از تعداد

 خدمت رسانی به مردم

  (1390برنامه اختصاصی واحد رادیولوژي) سال تدوین 

   وزارت خانه )برنامه راه  96پیگیري برنامه هاي مربوط به برنامه مشترک عملیاتی  سال

 اندازي و تجهیز مراکز پیشگیري از سرطان(
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  برگزاري سمینار آموزشی وپیگیري تمدید گواهی دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

 هپرسنل اتاق عمل پیمانی

 رسیدگی به تمامی شکایات  دریافتی 

 

 واحد نظارت بر مراکز توانبخشی

 . بازنگري چک لیست هاي نظارتی گروه هاي مختلف توانبخشی 

 بازدید و نظارت بر تمام مراکز توانبخشی و تایید محل مراکز جدید 

  تشکیل جلسات آموزشی به منظور افزایش توان علمی کارشناسان گروه هاي مختلف توانبخشی 

  بازدیدهاي دوره اي و ارائه گزارشات الزم به مافوق به منظور رفع مشکالت مراکز مختلف

 توانبخشی .

  برگزاري جلسات با مسئولین واحدهاي تحت نظارت به منظور ابالغ و یکسان سازي تعرفه هاي

 خدمات درمانی .

  برگزاري جلسات با مسئولین واحدهاي تحت نظارت به منظور بررسی مشکالت واحد هاي

 مختلف توانبخشی 

 . جلوگیري از فعالیت مراکز فاقد مجوز فعالیت درمانی 

 

 واحد اعتباربخشی

  انتخاب مسئول اعتبار بخشی به عنوان ارزیاب وزارت بهداشت با قبولی  در آزمون و شرکت در

 لسات آموزشی وزارت بهداشتج

 بررسی پروانه هاي بیمارستان و هماهنگی با واحد صدور پروانه و تمدید آنها 

 ا هآموزشی ارزیابان ارشد بیمارستان برگزاري جلسات آموزشی با بیمارستان ها وارائه فایل هاي 
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 حضور مستمر در بیمارستان خاتم االنبیاء و استاد مطهري جهت انجام ارزیابی 

 بیمارستان( از سوي ارزیاب ارشد  16یابی بیمارستان هاي کشور از سوي وزارت بهداشت )ارز 

  مدیریت ارزیابی جامع اعتبار بخشی  بیمارستان هاي کشور وهماهنگی مجدد با وزارت بهداشت

 جهت ارزیابی مجدد بیمارستان خاتم االنبیاء 

 ر بخشی و ارسال به بیمارستان ها تحویل گواهینامه اعتبار بخشی ملی از دفتر نظارت و اعتبا 

  تدوین برنامه واجراي برنامه عملیاتی آموزشی  جهت تشکیل تیم ارزیابی اعتبار بخشی قبل از

 ابالغ وزارت متبوع

 

 واحد تجهیزات پزشکی

 :آنالیز هزینه تعمیرات و نگهداشت تجهیزات 

  معاونت محترم درمان و ماهه جهت ارائه به  12هزینه هاي تعمیرات و نگهداشت در یک بازه

ریاست محترم دانشگاه و کنترل هزینه ها به ریز آنالیز شد تا در رابطه با تخصیص بودجه مصوب 

 تصمیم گیري گردد.

 :استانداردسازي انبار دارو و تجهیزات 

  طبق الزامات ابالغی از سوي اداره کل تجهیزات و سازمان غذا و دارو فاز اول استانداردسازي

 انبار دارو و تجهیزات صورت پذیرفت. فضاي فیزیکی

  تکمیل پروژهPACS  وfilm less  و دیجیتال کردن خدمات تصویربرداريکردن 

 :ساماندهی شرکت هاي توزیع کننده و اصناف در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی 

  پس از تدوین تقویم نظارت و دسته بندي کردن شرکت ها و اصناف، طی بازدیدهاي صورت

جهت بررسی روال قانونی خرید و جلوگیري از قاچاق کاال، تمامی شرکت ها و اصناف در گرفته 



 

 

911 

سامانه اداره کل تجهیزات ثبت شدند و فاکتورهاي آنان نسبت به گذشته وضعبت بسیار مطلوب 

 .تري پیدا کرد

  آنالیزABC  ملزومات مصرفی و افزودن نرم افزار الحاقیHIS: 

  ت مراکز درمانی به صورت کلی و به تفکیک بخش بررسی و ماهه ملزوما 12مصرف یک دوره

جهت استخراج و کنترل اقالم پرهزینه انجام شد. جهت کنترل بهینه و صرفه  ABCآنالیز 

در حال خریداري و نصب می باشد که با انجام آن می توان  HISجویی بیشتر نرم افزار الحاقی 

 کرد.کلیه مصرف ملزومات در بخش هاي مختلف را بررسی 

  در راستاي کنترل عفونت در اتاق هاي عمل جهت جلوگیري از خرابی ست ها و ابزارهاي اتاق

میلیارد ریال در بیمارستان پیمانیه نصب و راه  4عمل یک دستگاه اتوکالو پالسما به مبلغ 

 اندازي گردید.

 :اجراي فاز اول استانداردسازي تجهیزات مراکز درمانی 

  نه سازمان غذا و دارو، اداره تجهیزات پزشکی جهرم موفق به کسب گا 16با ارتقا شاخص هاي

رتبه اول در بحث نظارت از شرکت هاي توزیعی و اصناف و کسب رتبه سوم بین ادارات تجهیزات 

 پزشکی کشور شد.

 

 واحد اقتصاد درمان

  درآمد واحد هاي مختلف بیمارستان ها از جمله کلینیک هنري ، آزمایشگاه  -بررسی هزینه

ورادیولوژي کلینیک هنري وبیمارستانهاي  پیمانیه و استاد مطهري ، فیزیوتراپی کلینیک هنري، 

 بخش هاي دیالیز و کولیز بیمارستان استاد مطهري و بخش چشم بیمارستان استاد مطهري

  بررسی اطالعات کلیه اسناد ارسالی و واریزي بیمه هاي پایه  و سایر بیمه ها و بیماران آزاد  در

 96اران بستري وسرپایی به تفکیک پزشک و بیمه در سال بیم
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  درآمد ویزیت و خدمات بیماران سرپایی کلیه پزشکان به تفکیک بیمه در کلینک  –بررسی هزینه

 96هنري و امام رضا در سال 

  درآمد بیمارستان هاي پیمانیه ، مطهري و خاتم االنبیاء به صورت کلی –بررسی هزینه 

 وق درراستاي کاهش هزینه هاي دانشگاه صورت گرفته است .انجام کلیه موارد ف 

 

 واحد فراهم آوری اعضای پیوندی

  مورد اهداء عضوچهار 

  : کبد  3کلیه و  6اعضاي پیوندي 

  آموزش مداوم پرسنلICU 

  تهیه پملفت آموزشی  اهداء عضو در هفته سالمت 
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 998اورژانس 
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 شهری وجاده ای وآمبوالنس های فعال پایگاه های اورژانس تعداد مراکز و

 فعال مركز

 6 663مركزاورژانس 

 5 پايگاه اورژانس شهري

 60 پايگاه اورژانس جاده اي

 6 اورژانس هوایی

 50 663تعداد آمبوالنس 

 )باغ كبير،بهجان،خاوران،قطب اباد( 0 تعدادآمبوالنس مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي

 0 بيمارستان مطهريتعداد آمبوالنس 

 5 تعداد آمبوالنس بيمارستان پيمانيه

 0 تعدادآمبوالنس خصوصي شهرستان

 

 9316آمار ماموریتها و مصدومین تصادفی در سال 

 تعداد

 سال

تعداد كل ماموريتهاي 

 663اورژانس 

تعدادكل مصدومين 

 تصادفي ،شهروجاده

متوفی ناشی 

ازتصادف 

 درشهر

متوفی ناشی 

 ازتصادف درجاده

 33 61 5634 64030 6500سال 

 33 63 5034 60536 6505سال

 14 64 5003 65033 6500سال 

 13 60 5103 60041 6503سال 

 31 3 5001 63303 6501سال 
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 وتعداد مصدومین)شهری وجاده ای( 998مقایسه تعداد ماموریتهای اورژانس 

 

 

 نمودار مقایسه متوفیان ناشی از تصادف در شهر و در جاده 

 
  ( ماموریت می باشد که 449)  4931الزم به ذکر است که تعداد ماموریتهای اورژانس هوایی در سال

 سه مورد لغو و بقیه انتقال یافته اند و تعداد بیمار  فوت شده در بالگرد )صفر( بوده است.
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 جاده ایآمار ماموریت های شهری و 

 
درصد 
 تغييرات

 نوع ماموريت ماموریت شهری ماموریت جاده ای تعدادکل

 سال 4931 4931 4931 4931 4931 4931

 تعداد كل ماموريت ها 3333 0534 3500 1003 60041 63303 +66

 تعداد كل بيماران منتقل شده 0304 3636 0006 5300 3336 3105 +64.5

- - - 30/64 64.13 34/1 1.3 
ميانگين مدت زمان رسيدن به محل 

 )دقيقه(

 تعداد ماموريت هاي تصادفي 6101 6301 001 6653 0100 0335 +3

04.1- 0055 5103 6016 6330 6130 0643 
تعداد مصدومين منتقل شده ناشي از 

 تصادف

 تعداد ماموريت هاي غير تصادفي 3616 3343 0535 3000 66360 60060 +60

 

 و تعداد کل بیماران منتقل شده 998ماموریت های اورژانس نمودار مقایسه کل 
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تعداد كل ماموريت ها تعداد كل بيماران منتقل شده
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 و ماموریت های تصادفی 998نمودار مقایسه کل ماموریت های اورژانس

 

 

 تعداد مصدومین ناشی از تصادفات به تفکیک جنسیت

 درصدرشد
 ماموريت جاده اي

 درصد رشد
 ماموريت ماموريت شهري

 

 6503سال  6501سال  6503سال  6501سال   جنسيت

 مرد 6133 4711 +1.0 6050 6531 +47

 زن 531 000 +44.4 560 530 +47.9

14- 61 53 97.4- 04 03 
ناشناس و لغو 

 ماموريت
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 ماموریت های جاده ای و شهری به تفکیک موارد فوت، لغو، سرپایی و

 9316بستری در سال  

 محور محل  به تفکیکتصادفی  تعداد فوتیو  تعداد تصادف، تعداد مصدومین

  9316سال حادثه 

 فوتيتعداد  تعداد تصادف تعداد مصدومين 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد عنوان محور

 3/53 04 5/00 316 3/00 331 شيراز - جهرم

 0/05 65 3/60 603 3/65 051 الر -جهرم 

 3/60 3 3/60 613 1/65 053 سيمكان - جهرم

 0/3 5 1/1 33 0/3 640 فسا  - جهرم

 - - /3 0 /3 60 داراب – جهرم

 0/3 3 5/5 53 3/0 35 قير –جهرم 

 1/5 0 0/6 61 5/6 05 هكان - جهرم

 - - 3/6 06 0 50 هورموج جاده

 - - /5 5 /5 3 جاده صادق آباد

 0/3 5 3/5 04 0/5 33 سروستان جاده

 0/3 5 3 33 5/0 30 گوكان فرعي

 - - /0 0 /0 0 فرعي دنيان

total 6300 644 6653 644 31 644 

 شیراز بوده است.-بیشترین آمار تصادف در محور جهرم

 

 کل ماموریت ها تعداد مصدومین تصادفی
 موارد

 شهری جاده ای شهری ايجاده 

 بستری 1414 9110 4170 4014

 سرپایی 1194 9071 141 944

 لغو 44 13 04 43

 فوت 417 411 7 11

 جمع کل 3307 7709 0000 4701
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 معاونت بهداشتیفصل هشتم: 

 مراکز، پایگاههای روستایی وخانه های بهداشت تحت پوششاسامی نقاط شهری ، 
 شهر جهرم تابع بخش مرکزی از دهستان جلگاه می باشد.                    

 . نقطه شهري خاوران )تابع بخش خفر از دهستان گلبرنجي (5        يان از دهستان قطب آباد(       . نقطه شهري قطب آباد  )تابع بخش كرد6

 . نقطه شهري دوزه )تابع بخش سيمكان(0            ر از دهستان خفر(              شهري باب انار   )تابع بخش خف. نقطه 0

 

 

  

 نام بخش
نام 

 دهستان

تعداد 

خانه 

 بهداشت

 نام خانه بهداشت
 تعداد مركز و

 پايگاه روستايي
 نام مراكز وپايگاه

نقاط 

 شهري

 مركزي 6

 - - - محمد آباد-،سه چاه-موردک –رزک  -خرم آباد 3 كوهک

 3 جلگاه
صادق  –هكان  –حناء -حسين آباد -مانيان 

 حسن خاني-باغ گر-آباد
0 

مركز وپايگاه 

 حيدرآباد
- 

 كرديان 0

قطب 

 آباد
 - - يوسف آباد–گلدامچه  0

مركزقطب 

 آباد

 - مركز علويه 6 هرموج -دنيان  -موسويه  -علويه  0 علويه

 سيمكان 5

 1 پشت پر
-جرمشت-دشتدال-بهجان-بادنجان -اسفنجان

 ترمه
5 

بهجان،جرمشت ، 

 دشتدال
- 

پل به 

 باال
3 

-مزكان-كراده-كاكان-دوزه-اسفل-آرجويه

 كوشک سرتنگ
 مركز دوزه آرجويه 6

پل به 

 پايين
 - - - شاغون-كوشكسار-كالكلي-آغون-زاغ 3

 خفر 0

 1 خفر
 -شهرخفر -صغاده -زرجان  -آبادشاپور

 جزه -باالشهر
 باب انار شهرخفر-جزه 0

 3 راهكان
-ادفتح آب-قاليني-راهكان-خافترک-باغكبير

 اميرساالر –باروس -تادوان
5 

باغكبير،فتح 

 آباد،تادوان
- 

 - اسماعيل آباد 6 شاغون -كرفت-اسماعيل آباد-آبسرد 0 سفيدار

 - برايجان 6 محمودآباد-نعمت آباد-كراده-علي آباد-برايجان 3 علي آباد

 3 گلبرنجي
-كته-فشان-غربي-شرقي -چرگ -آسمانجرد

 گلبرنجي
 فشان 6

مركز 

 خاوران



 

 

 

418 

 9316مشخصات مراکز و خانه های بهداشت سال 

 فعال اسامی نوع واحد
پیش بینی 

 شده درطرح
 غیرفعال

مرکزبهداشتی درمانی 

 شهری

امام  ، امام رضاع ، وليعصرعج
 ، خاوران ، قطب آباد ، حسين ع،

 دوزه
1 3 

و  )مركزامام علي0
 (فاطميه

 شهریپایگاه غیرضمیمه  

امام  ، امام صادق ع ، امام سجاد ع
 ، س فاطمه الزهرا ، محمدباقرع

محمد رسول ا...  حضرت قائم عج ،
 ، شهيد آذر پيكان ، غدير،  )ص(

 باب انار

0 0 - 

 مرکز روستائی

 برايجان ، ، شهرخفر ، فتح آباد
، جرمشت ، علويه ، اسماعيل آباد 

 ، جزه ، فشان ، باغكبير ، دوانتا
 ،حيدرآباد ، دشتدالآرجويه  ، بهجان

60 60 - 

 - 6 6 حيدرآباد پایگاه روستایی

 )خفر(6 5 0 ، ، خاورانتسهيالت زايماني دوزه  تسهیالت زایمانی

 )يرج(6 13 11  خانه بهداشت

 (خفر) 6 0 5 خاوران  ، دوزه ، قطب آباد مرکزشبانه روزی

 

 استیجاری ملکی طبق طرح فعال غیرفعال 

 - 11 13 11 6 بهداشتخانه 

 - 60 60 60 - مرکزبهداشتی درمانی روستایی

 - 1 3 1 0 مرکزبهداشتی درمانی شهری

مرکزبهداشتی درمانی شبانه 

 روزی

6 5 0 5 - 

 

 پایگاه بهداشتی شهری
، )شهيدآذرپيكان 0 3 0 0 -

 محمدرسول اله(

 - 6 6 6 - پایگاه بهداشتی روستایی

 - 0 5 0 6 تسهیالت زایمانی

 

 يک مركز روستايي وفعال مي باشد  خاوران( ، دوزه ، سه مركز شهري )قطب آبادمصوب مركز شبانه روزي  0الزم به ذكراست از 

 .به صورت غير شبانه روزي فعال است)خفر( 
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 9316سال   جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده

مراكز فاقد  خانوادهپزشک  جمعيت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده كل خانوارها

 پزشک خانواده
  شهر

 روستا

 موجود مصوب

 34-04 هزارنفر04زير روستا شهر

 هزارنفر

باالي 

 هزارنفر34

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر

00330 04640 61360 4 655000 31306 03 01 10 06 4 4 

 

 وروستايي تعدادكل مراجعين سرپايي)بارمراجعه( به مراكز بهداشتي درماني شهري

 ارجاع پزشک خانواده به متخصص پزشک خانواده دندانپزشک

63303 053061 65043 

 

  9316موالید ومرگ ومیر سال 

مرگ و 

 مير

مرده 

بدنياآمده 

بعدازهفته 

00 
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 9316میر برحسب ده علت اول مرگ در سال  مرگ و

 4931ده علت اول مرگ در سال 

 کل از درصد تعداد فوت علت ردیف

 70/14 111 بیماریهای قلبی و عروقی 6

 01/49 417 سرطانها و تومورها 0

 04/4 34 عالئم و حاالت بد تعریف شده 5

 14/1 79 حوادث مربوط به حمل و نقل 0

 41/1 17 بیماریهای دستگاه تنفسی 3

 99/1 14 بیماریهای دوران حول تولد 1

 01/1 17 تناسلی ادراریبیماریهای دستگاه  3

 44/9 19 تغذیه و متابولیسم،  بیماریهای غدد 3

 74/0 97 بیماریهای دستگاه گوارش 0

 14/0 03 حوادث غیرعمدی 64

 

 زیج حیاتی روستاییاز شاخصهای بهداشتی گرفته شده 

 6501 عنوان رديف

 0/5 بعد خانوار 6

 34633 تعداد خانوار 0

 050453 كل جمعيت 5

 6 رشد جمعيت 3

 10/60 ميزان خام تولد 1

 0/0 ميزان خام مرگ 3

 6/6 ميزان مرده زايي 3

 1/1 ميزان مرگ زير يكماه 0

 0/60 ميزان مرگ زير يكسال 64

 5/63 سال به مواليد3ميزان مرگ زير  66

 0/04 درصد سرباري 60

 43/6 نسبت جنسي 65
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 روستاییداده های اجرایی برنامه پزشک خانواده 

 4931 4931 4931 عنوان ردیف

 055100 003543 003630 تعداد جمعيت شهرستان جهرم 6

 31306 36015 30341 تعدادجمعيت روستايي 0

 30304 34041 03000 تعداد جمعيت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده 5

 16433 10533 30630 تعدادجمعيت داراي دفترچه بيمه روستايي 0

 06 06 06 بهداشتي درماني مجري برنامه پزشک خانواده تعدادمراكز 3

 15043 50131 01431 تعداد ويزيت هاي درماني پزشک خانواده )دريک فصل( 1

 3603 0004 0600 تعداد مراجعات خدمات مامايي)دريک فصل( 3

 544 630 003 نظارت ستادي 3

كبير،بهجان،خفر،دوزه ،قطب تعداد آزمايشگاه فعال)اسماعيل آباد، باغ  0

 3 3 3 آباد،خاوران ومركزي(

 0330 5605 5415 تعداد مراجعات براي خدمات آزمايشگاه )دريک فصل( 64

 4 4 4 تعداد راديولوژي فعال)خفر( 66

 4 4 4 تعداد مراجعات براي خدمات راديولوژي)دريک فصل( 60

 5006 5033 3400 تعداد ارجاع به متخصص)دريک فصل( 65

 4 4 4 تعداد ارجاع به داروخانه)دريک فصل( 60

 034 300 105 تعداد دهگردشي)دريک فصل( 63

 63 63 63 امكانات بيتوته 61

 03 66 60 و نيمه فعال تعداد يونيت دندانپزشكي فعال 63

 03 03 03 تعداد بلوک اجراي طرح بيمه روستايي 63

 00 00 00 تعداد تيم سالمت طرح بيمه روستايي 60

 60 60 60 تعداد مراكزداراي خودرو 04

 640 643 664 تعداد بهورز 06

 5511 3141 3005 ميانگين جمعيت تحت پوشش هر پزشک خانواده 00

 0000 5635 0350 ميانگين جمعيت تحت پوشش هر ماماي طرح پزشک خانواده 05
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 اطالعات پزشک خانواده

ال
س

 

تعدادپزشک 

برحسب 

 جنسیت

 تعدادماما های موجودبرحسب نوع استخدام برحسب نوع استخدامتعدادپزشک 

 مرد زن
رسمی 

 وپیمانی

طرحی 

وپیام 

 آور

 جمع قراردادی
تعدادپزشک 

 موردنیازبرنامه

رسمی 

 وپیمانی
 جمع قراردادی طرحی

تعدادمامای 

مورد 

 نیازبرنامه

37 47 4 1 43 0 01 01 7 7 91 91 91 

34 41 1 4 41 9 43 01 7 7 94 94 94 

30 47 1 1 41 9 00 01 7 7 94 94 07 

39 41 9 0 41 0 43 01 7 7 94 94 07 

31 7 3 0 3 1 41 01 7 7 94 94 07 

31 47 7 4 44 1 44 01 7 7 97 97 07 

31 44 47 4 40 4 04 01 7 4 97 94 91 

 

 9316توزیع فراوانی پرسنل پزشک خانواده  سال 

  پزشک خانواده 
 کل زن مرد ماما

 60 01 49 40 شهري)مستقردردرمانگاه(

 50 93 7 90 مستقردرمطب خصوصي

 56 04 44 47 روستايي

 
 

 9316وضعیت پزشکان سال 

 عنوان تعداد

 پزشک بيمه روستايي 22

 پزشک  آنكال 9 مورد نياز

 جمع 22

 پزشک بيمه روستايي 21

 پزشک آنكال 8 موجود

 جمع 29

 پزشک بيمه روستايي 2

 پزشک آنكال 6 كسري

 جمع 0
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6501اطالعات كلي سال   

 عنوان تعداد

 جمعيت كل شهرستان 050453

655000 
61360 

 جهرم جمعيت شهر
 جمعيت نقاط شهري

 جمعيت روستايي 31306

 جمعيت غير ساكن 1344

 متفرقهجمعيت  3533

 تعداد جمعيت داراي دفترچه بيمه روستايي 16433

 تعداد بلوک 03

 پزشک خانواده تعداد مركز مجري برنامه 06

 امكانات بيتوته 63

 تعداد خانه هاي بهداشت 11

 تعداد بهورز 640

 تعداد يونيت فعال 03

 تعداد آزمايشگاههاي فعال 3
 

 میزان بروز بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان

 6501 6503 6500 6505 6500 عنوان

 تعداد بيماري

ميزان 
بروز در 

هزار  644
 نفر

 تعداد

ميزان 
بروز در 

هزار  644
 نفر

 تعداد

ميزان 
بروز در 

هزار  644
 نفر

 تعداد
ميزان بروز 

 644در 
 هزار نفر

 تعداد
ميزان بروز 

 644در 
 هزار نفر

 36.0 663 53.5 33 31 635 653 564 3/03 061 سالک

 64.0 03 65.3 56 3/64 00 01 30 3/06 03 تب مالت

حيوان 
 گزيدگي

344 504 333 3/555 134 000 331 553 340 530 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 هاري

 4 4 4 4 56/6 5 4.33 0 4 4 كاالآزار

تب كريمه 
 كنگو

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 لپتوسپيروزيس

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 سياه زخم

كيست 
 هيداتيد

0 4.06 6 00/4 4 4 4 4 4 4 
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 نمودار مقایسه روند افزایش تعداد بیماری سالک

 
 مقایسه چند بیماری شایع

 
 

 

167
185

216

310

173

88 117

90 91 92 93 94 95 96

0

200
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1000

سالک حيوان گزيدگي تب مالت

6500سال 173 670 24

6503سال  88 674 31

6501سال  117 804 25
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 برنامه ملی حذف ماالریا

 1396 1396 سال

 تعداد موارد مثبت بیماری بیماری
درصد فروانی بروز 

 ماالریا ویواکس

 بروزدرصد فروانی 

 ماالریا فالسیپاروم
 تعدادنمونه گیری انجام شده

 3336 5.19 92.29 11 ماالریا
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((API(بروزانگلی)نفرجمعیت9111موارد مثبت به ازاء هر

API
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و موارد مثبت به ABER))نسبت نمونه گیری به جمعیت

((ASPRقطعه الم آزمایش شده911ازاءهر

ABER ASPR
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 اقدامات انجام شده در راستای اجرای برنامه ملی حذف ماالریا

استقرار نظام فراگیر گزارش دهی و دیده وری در راستای طراحی و اجرای پروژه بومی سازی شده  (4

 بیماری ماالریا ی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم. حذف

استقرار پروژه بومی سازی شده نظام تضمین کیفیت آزمایشگاهی در راستای استانداردهای  (0

 .دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرمآزمایشگاهی ماالریا 

آزمایشگاهی در راستای استانداردهای تایید پروژه بومی سازی شده نظام تضمین کیفیت  (9

 .07/47/31در تاریخHSR حذف ماالریا در شواری پژوهشی  آزمایشگاهی ماالریا

ارتقاء رتبه دانشگاه علوم پزشکی جهرم در اجرای نظام تضمین کیفیت و اجرای استانداردهای  (1

 آزمایشگاهی ماالریا .

ابی به موقع و کشف یک مورد ماالریای نجات جان کودك یکساله بستری در بیمارستان با بیماری (1

 فالسیپاروم بدون عالمت در بین اتباع خارجی ساکن در شهرستان.

 ثبت دو تجربه در سامانه تجارب مدیران سالمت وزرات بهداشت طبق جدول ذیل (1

 

 عنوان تجربه تاریخ ارائه شماره

44031 41/74/31 

اهی آزمایشگسازی شده نظام تضمین کیفیت استقرار پروژه بومی

ماالریا در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی جهرم 

 4931سال

44010 73/74/31 

وری برنامه ملی حذف دهی ودیدهاستقرار پروژه نظام فراگیر گزارش

ماالریا با طراحی و اجرای بومی در راستای ارتقاءبرنامه ملی حذف 

 ، درمانی جهرمماالریا دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی

 

برگزاری دوره بازآموزی دو روزه تشخیص میکروسکوپی ماالریا با دعوت از مدرس کشوری برنامه  (7

 آزمایشگاهی ماالریا جناب آقای دکتر شهبازی.

 انجام دو طرح پژوهشی در برنامه ملی حذف ماالریا  (4
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 دهی هپاتیتوری و گزارشنظام مراقبت دیده 

 4931 4931 4931 4939 4930 4934 4937 سال

تعداد کل 

بیماران 

-4973سال

4931 

نوع 

 هپاتیت
B C B C B C B C B C B C B C B C 

 404 417 7 0 0 4 7 44 4 7 7 1 9 49 7 47 زن

 411 017 1 9 7 1 1 49 49 47 3 3 40 44 7 7 مرد

 014 039 0 9 7 1 1 40 47 47 3 7 49 47 1 47 شهری

 01 31 0 0 0 4 4 40 1 7 7 1 0 41 4 7 روستایی

 

 ایدز-اچ آی وی 

 نمونه گیری پیگیری مراقبت مشاوره خانواده مشاوره فردی

051 631 343 304 560 

 

 B , Cمراقبت هپاتیت 

 پیگیری مشاوره خانواده مشاوره فردی

030 650 050 
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 برنامه سل 

 اعتياد-فقرغذايي-ايمنينقص سيستم -بيماريابي فعال سل در افراد در معرض خطر بيماري سل)ديابت-
 موارد تماس با افراد مسلول...(

 اجراي برنامه پيشگيري ، بيماريابي و درمان سل با همكاري داوطلبان سالمت 
 روستايي( و پرسنل -برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت پرسنل بهداشتي)مراكز شهري

 درماني)بيمارستان(
 زه با سلبرگزاري آزمون آنالين به مناسبت روز جهاني مبار 

 

 شاخص 4931 4931 4931

 تعدادبیماران مشکوك نمونه گیری شده 351 312 321

 تعدادگسترده خلط آزمایش شده 1326 223 299

 نمونه های باکیفیت 59.6 25.2 55.1

 نمونه های فاقد کیفیت 23.3 12.2 22.9

 درصدبیماران با گسترده خلط مثبت به کل موارد مشکوك 1.6 1 2.2

 

 تعداد کودک و بزرگسال واکسینه شده 

 تعداد نوع واکسن نوبت واکسیناسیون  

 3605 ، پوليو صفر، هپاتيتBCG بدو تولد 4

 5003 پنتاواالن يک ، پوليو يک دو ماهگي 0

 5364 پنتاواالن دو ، پوليو دو چهار ماهگي 9

 5166 پنتاواالن سه ، پوليو سه شش ماهگي 1

 MMR1 5311 يكسالگي 1

 5364 ، ثالث ، پوليو يادآور اول MMR2 هجده ماهگي 1

 5364 ثالث ، پوليو يادآور دوم شش سالگي 7

 0564 توام بزرگسال بزرگسال 4

 B 5044هپاتيت  بزرگسال 3

 03 واريواكس بزرگسال 47

 

 بیماری های منتقله از آب و غذا و  بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 

  مورد طغيان ناشي از بيماري هاي منتقله از اب و غذا  3كشف ، شناسايي و كنترل 
  برگزاري كارگاه ساليانه و جلسات اموزشي جهت پرسنل و عموم مردم در راستاي پيشگيري و كنترل

 الودگي پديكلوزيس
 اسان جهت كارشن برگزاري كارگاه ساليانه بيماري هاي منتقله از آب و غذا با همكاري واحد بهداشت محيط

 بيماري ها و بهداشت محيط
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 4931سال 

 كل روستا شهر

 فلج شل حاد
 0 7 0 موارد مشكوک

 7 7 7 موارد تاييد شده

 سرخک
 3 9 1 موارد مشكوک

 7 7 7 موارد تاييد شده

CRS 
 0 7 0 موارد مشكوک

 7 7 7 موارد تاييد شده

 دیفتری
 4 7 4 موارد مشكوک

 7 7 7 موارد تاييد شده

 سیاه سرفه
 1 7 1 موارد مشكوک

 7 7 7 موارد تاييد شده

 کزازنوزادی
 7 7 7 موارد مشكوک

 7 7 7 موارد تاييد شده

 

  )مراقبت های ادغام یافته در ایراپن(شاخص های برنامه کنترل و پیشگیری از فشار خون باال و دیابت

 سال و باالتر روستائی 31در جمعیت 
 

 شاخص عنوان شاخص

 4/3% میزان شیوع بیماری فشار خون

میزان پوشش بیماران فشار خونی مراقبت شده توسط بهورز  )بیمارانی که حداقل ماهی یکبار توسط 

 بهورز مراقبت شده اند(
%37 

میزان پوشش بیماران فشار خونی مراقبت شده توسط پزشک )بیمارانی که حداقل هر سه ماه یکبار 

 شده اند(توسط پزشک مراقبت 
17% 

 4/1% میزان شیوع دیابت

میزان پوشش بیماران دیابتی  مراقبت شده توسط بهورز  )بیمارانی که حداقل ماهی یکبار توسط بهورز 

 مراقبت شده اند(
34% 

میزان پوشش بیماران دیابتی مراقبت شده توسط پزشک )بیمارانی که حداقل هر سه ماه یکبار توسط 

 پزشک مراقبت شده اند(
7/14% 
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 اهم فعالیت های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها 

  سال و باالتر جمعيت شهري و روستايي از طريق مراقبت  54خطرسنجي سكته هاي قلبي ومغزي در افراد

 ادغام يافته ديابت، فشارخون باال واختالل چربي خون در راستاي برنامه ايراپن در طرح تحول سالمت

   مورد جديد سل 0بيماريابي فعال بيماري سل در كمپ هاي ترک اعتياد و درافاغنه با كشف 

 بيماريابي ايدز و هپاتيت در كمپ هاي ترک اعتياد با كشف موارد جديد ايدز 

  دانش  044اجراي طرح سنجش سالمت دانش آموزان اتباع خارجي در پايگاه فجر وسنجش بيش از

 آموزان

  نفر واكسينه شدند. 0044سيون هپاتيت ب در جمعيت اتباع غيرايراني كه بالغ بر اجراي طرح واكسينا 

 غربالگري سه سرطان كولون ، دهانه رحم و سينه در جمعيت گروه هدف در راستاي برنامه ايراپن 

  ميليون  544نوبت برنامه جونده كشي در مناطق آلوده با انتقال محلي سالک با هزينه بالغ بر 3اجراي

 ريال

      مراقبت تشديد يافته كانون هاي آلوده به ماالريا با كشف موارد جديد ماالريا 

  درصدي واكسن گروههاي هدف در اطفال    644دستيابي به پوشش 
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 شاخص های مراقبت وپیگیری برنامه پیشگیری از بیماری بتا تا السمی

 (  )ویژه استراتژی های سه گانه 

 4931سال  4931سال  4931سال  4939سال  شاخص های مورد ارزیابی ردیف

 استراتژی شماره یک

 0700 0139 0114 0771 تعداد كل داوطلبان  ازدواج در اين سال 4

 10 419 111 131 تعداد كل موارد مشكوک تحت آهن درماني 0

 0/0 4/1 3/47 9/04 درصد تعداد موارد مشكوک  تحت آهن درماني 9

 40 07 01 09 شده در اين سالتعداد زوج مينور شناسايي  1

 1/7 4/7 74/4 4/7 درصد تعداد زوجين مينور  شناسايي شده 1

1 
 تعداد زوجين  مينور كه پس از مشاوره انصراف 

 داده اند
40 41 44 1 

7 
 درصد زوجين  مينور  كه پس از مشاوره

 انصراف داده اند 
4/10 17% 11% 9/99 

 4 3 47 44 گرفته اند تعداد زوجين  كه تصميم به ازدواج 4

 1/11 %11 %17 4/17 درصد زوجين مينور كه تصميم به ازدواج گرفته اند 3

 استراتژی شماره دو

47 
تعداد موارد ماژور تاالسمي تحت درمان  در بخش 

 كوليز
409 401 401 401 

 7 تعداد متولدين جديد در اين سال 44
 00يک مورد تولد
 00شروع تزريق 

7 7 

40 
موارد معرفي شده جهت انجام تعداد 

 3PND+2آزمايشات
490 47 449 400 

49 
ارجاع شده  PND درصد زوجين مينور كه جهت

 اند
477% 477% 477% 477% 

41 
منجر به سقط  PNDتعداد مواردي كه پس از 

 شده اند
0 0 0 7 

41 
منجر به سقط  PNDدرصد مواردي كه پس از 

 شده است
1/4% 0/0 7/4 7/1 

 شماره سهاستراتژی 

41 
تعداد واجدين شرايط،در مراكز بهداشتي درماني 

 روستايي
4417 4417 4417 4413 

47 
تعداد كل موارد غربا لگري شده كه طرح آنهابه 

 اتمام رسيده
4714 4711 4711 4711 

44 
درصد كل مواد غربالگري شده كه طرح آنها به 

 اتمام رسيده
01/39% 1/39 1/39 1/39 
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موارد مشكوک تحت آهن درماني وتعداد زوج مينور شناسايي شده مقايسه تعداد كل داوطلبين ازدواج،نمودارهاي 
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 «هیپوتیروئید نوزادان»بیماری ها  بررسی وپیگیری برنامه –شاخص های مراقبت 

 4931 4931 4931 شاخص مورد ارزیابی رديف

 1434 5633 5060 تعداد متولدين سال 6

 9903 5334 5346 غربالگري شده در سالتعدا موارد  0

 9740 %600 %643 درصد تعداد موار د غربالگري شده در سال 5

 %444 05 13 شناسايي شده در سال CHتعداد موارد مشكوک  0

 %71 5.0 3.6 شناسايي شده در سال CHدرصد موارد مشكوک  3

 37 60 01 شناسايي شده Galaتعداد موارد مشكوک به  1

 1/0 0.4 3.4 شناسايي شده Galaدرصد موارد مشكوک به  3

 0 0 0 تعدا مواردمشكوک به فنيل كتون اوري در سال 3

 71/7 43.4 6.4 درصد موارد مشكوک به فنيل كتون اوري در سال 0

 7 363 130 شناسايي شده در سال  G6PDتعداد موارد مشكوک به  64

 174 4.06 1.63 شناسايي شده در سال  G6PDدرصد موارد مشكوک به  66

 4/41 0 3 شناسايي شده در سال CH تعدا بيمار  60

 41 1.0 0.3 به كل مواليد CHدرصد موارد مبتال به  65

 1/41 4 4 شناسايي شده در سال Galaتعدا بيمار  60

 7 4 4 به كل مواليد Galaدرصد موارد مبتال به  63

 7 4 4 اوري شناسايي شده در سالتعداد بيمار فنيل كتون  61

 7 4 4 درصد موارد مبتال به فنيل كتون اوري به كل مواليد 63

 6444مورد در  5 موارد بروز هيپوتيروئيد در جهرم 
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 شهرستان جهرم 16-16آمار دانش آموزان سال تحصیلی 

 
 ابتدائي

 راهنمائي 
 (متوسطه دوره اول)

 دبيرستان 
 (متوسطه دوره دوم )

 پسر دختر كل پسر دختر كل پسر دختر كل

 0036 0153 3643 0333 0151 3065 1613 3356 66301 شهر

 053 135 6164 6304 6030 5430 0603 5014 3643 روستا

 5043 5564 1363 0613 0603 3000 64565 0106 04440 كل

 

 تعداد مدارس شهرستان 

 
 راهنمائي )متوسطه دوره اول( ابتدائي

)متوسطه دوره دوم  دبيرستان
) 

 پسر دختر كل پسر دختر كل مختلط پسر دختر كل

 04 01 01 61 04 51 ---- 00 55 10 شهر

 63 0 00 03 05 34 603 0 3 603 روستا

 53 53 34 05 05 31 603 53 06 043 كل

 515  تعداد کل مدارس :       53460  تعداد کل دانش آموزان :
 

 واکسیناسیون توام 

 

 درصد انجام معاینات دوره ای دانش آموزان 

 16-16در سال تحصیلی  

 درصد  عنوان

 %04 ابتدائياول  درصد انجام معاينات 

 %30 معاينات چهارم ابتدائي درصد انجام 

 %00 پايه هفتم درصد انجام معاينات 

 %33 پايه دهم درصد انجام معاينات 

 5/30% درصد کل معاینات 

 
 جنس

 دانش آموزان پايه
 دهم

دانش آموزان واكسينه 
 شده قبل از اجراي برنامه

دانش آموزان واكسينه 
 شده در هنگام ثبت نام

 درصد پوشش
كارتهاي صادر 

 شده

01-03 03-01 01-03 03-01 01-03 03-01 01-03 03-01 01-03 03-01 

 053 66 %644 %644 053 66 046 6431 6651 6433 مذكر

 303 0 %644 %644 303 0 033 051 6645 003 مونث

 6315 04 %644 %644 6315 04 031 0460 0050 0450 جمع  كل
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 باروری سالم وجمعیت 

  مورد آن مورد 613مورد درخواست توبكتومي دركميته نظارت بر جراحي توبكتومي كه  000بررسي

 تصويب كميته قرار گرفت و مجوز صادر گرديد.

 نفر( توسط مراقبين  63501سال همسردار ) 00-64سالم وفرزنداوري درزنان  انجام مراقبت باروري

 سالمت غيرپزشک

   نفر( توسط پزشک  64304سال همسردار ) 00-64انجام مراقبت باروري سالم وفرزنداوري درزنان

 وماما

  برگزاري كارگاه دوروزه زندگي مشترک وسالمت جنسي با همكاري اداره بهزيستي شهرستان 

 60/0/01مورخ شهرستان نيسالم با حضور مسئول ونديهنگام و پس از ازدواج پ يها مركز آموزش افتتاح 

ومعرفي اين مركز به عنوان الگو جهت كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشوروبازديد دانشگاههاي 

 متقاضي )رئيس وكارشناسان ارشد اداره باروري سالم (ازمركز فوق

 :اقدامات انجام شده در این مرکز

 تامین فضای فیزیکی:

تامين فضاي مناسب و درخور زوجين جهت برگزاري كالس هاي همزمان زوج و زوجه)به صورت دو سالن مجزا 

(تامين سه اتاق جهت مشاوره هاي پس از ازدواج درحوزه هاي سالمت باروري،روانشناسي اسالمي و حقوق و 

 احكام ازدواج

 :تجهیز این فضا به

  ،جديدترين و به روز ترين وسايل سمعي بصري و امكانات آموزشي جهت جذب صد درصدي زوجين 

 0  كامپيوتر جهت ثبت اطالعات زوجين و ثبت نام آن ها در سامانه پيام سالمت دانشگاه 

  وسايل كمک آموزشي شامل پوسترهاي استاندارد اداره باروري سالم وزارت بهداشت، موالژ، بسته هاي

 جهت زوجينآموزشي 
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 نیروی انسانی:

دانشگاه طي جلسات متعدد با حوزه علميه و دفتر امام جمعه شهرستان و دادگستري ،متقاضي همكاري در تامين 

تن از روحانيون توانمند  3مربي در حوزه احكام و حقوق زوجين شد،كه امام جمعه محترم شهرستان ، طي جلسه اي 

 امام جمعه پرداخت حق الزحمه مربيان آن حوزه را متقبل شد. در اين حوزه را معرفي كردند و دفتر

زوجين همه روزه درحوزه روانشناسي و مهارتهاي زندگي )توسط كارشناسان ارشد روانشناسي معاونت بهداشتي ( و 

درزمينه حقوق و احكام ازدواج )توسط روحانيون (آموزش مي بينند همچنين مربيان دوره ديده در حوزه سالمت 

ري نيز كه از سالهاي گذشته توسط كارشناسان اداره باروري سالم وزارت بهداشت آموزش ديده اند ، هر روزه بارو

 آموزش در زمينه سالمت باروري و جنسي را به عهده دارند .

 

 :خدمات

  )در زمينه  -ارائه آموزش گروهي همه روزه در حوزه سالمت باروري و جنسي )زوج و زوجه جداگانه

 وق زوجين و در حوزه روانشناسياحكام و حق

  ارائه بسته هاي آموزشي تكميلي در حوزه هاي مختلف كه از طرف اداره باروري سالم وزارت بهداشت

 معرفي شده

  نياز در حوزه هاي مختلف درصورت فردي هاي مشاوره ارائه 

ارائه مي گردد ولينک مركز پيوند سالم در  بصورت رایگانالزم به ذكر است كه كليه خدمات در اين مركز 

 صفحه اول سايت دانشگاه بارگزاري شد كه حاوي اطالعات الزم جهت زوجين و مربيان ازدواج مي باشد.
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 9316شاخصهای برنامه باروری سالم وجمعیت سال 
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 واحد سالمت نوزادان و شیر مادر 
  توانمند سازي والدين براي مراقبت از نوزاد )آزمون كتاب قدم نو رسيده برگزاري دوره ي آموزشي

 مبارک(
  هماهنگي با بخش NICU جهت پيگيري  نوزادان نارس ترخيصي به منظور مراجعه براي دريافت

 مراقبت رتينوپاتي 
  دريافت آمار نوزادان پرخطر ترخيص شده از بيمارستان جهت پيگيري توسط مراقب سالمت شهر و

 روستا

  راه اندازی و تجهیز کلینیک شیر مادر 

  تامين نيروي انساني مجرب با هدف دسترسي آسان مادران به خدمت مشاوره شيردهي 

 طراحي و چاپ پوستر و تراكت معرفي كلينيک شيرمادر به عموم جامعه 

 طرحي فرم جهت موارد ارجاعي به كلينيک شيرمادر 
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 بزرگداشت هفته جهانی شیرمادر 

 جامعه عموم به رمادريش کينيكل يمعرف تراكت و پوستر چاپ و يطراح 

 پدربزرگ مادرو مشاركت رمادرجهتيش با هيتغذ جيترو نهيزم در آموزش و دگانيجهاند دركانون حضور 

 رمادريش يجهان هفته مناسبت به رمادريش با هيتعذ جيترو امر در ها

 رمادريش يجهان هفته مناسبت به ردهيش مادران جهت ايهدا هيته 

 

 شاخص مرگ نوزادان تغییرات  روند
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 کودکان  سالمت

 طراحی و تهیه لوح فشرده احیا تنفسی کودکان 

  ماهه خارج بيمارستاني 30-6هدف:كاهش مرگ كودكان 

  سال  3سالمت ووالدين داراي كودک زيردرماني ،مراقبين –گروه هدف:مراكز بهداشتي  

 طراحی و چاپ و توزیع کتاب خزان کودکان

  ماهه خارج بيمارستاني 30-6هدف:كاهش مرگ كودكان 

  هدف:جامعه،ارائه دهندگان خدمتگروه 

  رخوارانیش و کودکان هیپا ایاح یآموزش کارگاه یبرگزار

 سال 3 ريز كودكان ريم و مرگ كاهش:  هدف  

 بهداشت بخش در شاغل پرسنل:  هدف گروه  

 

 بزرگداشت هفته ملی کودك

  برگزاري جلسه آموزشي پيشگيري از سوانح و حوادث ترافيكي جهت تعدادي از مهدكودک ها با

 همكاري پليس راهور شهرستان جهرم 

 دندان و دهان سالمت نظر از كودكان يفكر پرورش كانون به كننده مراجعه كودكان يغربالگر 

 كانون يهمكار با ادارات ريسا بانوان امور مشاور جهت(  ينيد يها آموزه و كودک)   جلسه يبرگزار 

 يفرماندار و كودكان يفكر پرورش

 وجوانانن و كودكان يفكر پرورش كانون يهمكار با ييگو قصه مسابقه و ييگو قصه مراسم ييبرپا  

 جهت كودكان  ينقاش مسابقه يبرگزار 
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 9316سال  شاخص برنامه سالمت کودکان

 

 شش ماهگیدرصد تغذیه انحصاری با شیرمادر تا پایان 

 
 

 ماهگی 01درصد تداوم تغذیه با شیرمادر تا پایان 
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 سال مراقبت شده  1درصد کودکان زیر 

 
 

 روزگی ( 447درصد شروع به موقع تغذیه کمکی ) پایان 

 
 

 تکمیل شده است ASQبرایشان  ماهه که 40درصد کودکان 
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 سالمت جوانان 

 تربیت سفیر سالمت دانشجویی:

  نفر سفير سالمت دانشجويي 34جذب 

  برگزاري جلسات آموزشي جهت سفيران 

 توزيع بسته هاي آموزشي 

 تقدير از فعاالن سفير سالمت 

 بزرگداشت هفته جوان:

 سال شاغل در معاونت بهداشتي 00-63اهدا گل وهديه به جوانان 

 پارچه نويسي و نصب بنر در سطح معابر شهر وروستا 

  در بين جوانان دانشجو با اولويت ازدواج مناسببرگزاري مسابقه كتابخواني 

 برگزاري جشن مراسم روز جوان با محوريت ازدواج سالم جهت دانشجويان پزشكي 

  اطالع رساني در خصوص اپليكيشن جوانان 

 برگزاری کارگاههای آموزشی :

  خانواده شاغل در نفراز كاردان ها و كارشناسان بهداشت  14برگزاري كارگاه )مهارتهاي ارتباطي(جهت

 مراكز بهداشتي درماني شهر و روستا

 ترویج ازدواج سالم: 

  نفر از كاردان ها و كارشناسان و بهورزان شهر و  044جهت "معيارهاي انتخاب همسر"برگزاري كارگاه

 روستا  

 نفر از جوانان و عموم مردم و توزيع بسته هاي آموزشي 544جهت "من ،آگاهي،ازدواج"برگزاري سمينار 

  نفر از دانشجويان علوم پزشكي با همكاري سفيران سالمت 034جهت  "ازدواج سالم"برگزاري سمينار 

 جهت پرسنل ادارات با همكاري بسيج ادارات"انتخاب همسر مناسب "برگزاري جلسات آموزشي 

 جهت دختران دبيرستاني در آستانه ازدواج و والدين"ازدواج سالم"برگزاري جلسات آموزشي در خصوص 

 آنها در شهر و روستا

 انتخاب همسر مناسب در پادگان شهيد دستغيب "برگزاري جلسه آموزشي 

 پیشگیری از رفتارهای پرخطر:



 

 

434 

  نفر از دانشجويان دختر دانشگاه  044برگزاري جلسه آموزشي بهداشت بانوان و خود آزمايي پستان جهت

 علوم پزشكي

  عموم مردم همرا با برگزاري مسابقه و توزيع جهت جوانان و "عوارض مصرف الكل"برگزاري كارگاه

 بسته هاي آموزشي

 واحد سالمت مادران 

 ( در هر بارداري دونوبت در روستاهارايگان نمودن آزمايشات دوران بارداري در مادران باردار) 

  شناسايي وبررسي رفتارهاي پرخطر) سوء مصرف مواد،قليان و..(درمادران باردار و ارجاع موارد مثبت به

 MMTمركز 

  پيگيري مادران باردار پرخطر به صورت روزانه توسط كارشناس ستادي وكارشناسان رابط پرخطر بيمارستان

 ، كارشناسان و مراقبين منطقهوكلينيک

  باردار بي بضاعت بصورت موردي جهت دريافت خدمات پاراكلينيكي رايگان با همكاري حمايت مالي از مادران

 معاونت درمان

 انجام سونوگرفي رايگان جهت مادران باردار روستايي 

  اجراي برنامه پيشگيري از انتقالHIV  از مادر به نوزاد در شهرستان با انجام تست ، در پايگاه هاي بهداشتي

 از مادر به نوزاد مي باشد.HIV كاهش انتقال  شهر و روستا كه هدف آن

 استقرار کارشناس رابط مادران پرخطردر بیمارستان با هدف کاهش مرگ و میر مادری

جهت كاهش مرگ و مير مادران باردار پرخطر، معاونت بهداشتي دانشگاه اقدام به استقرار كارشناس 6504از سال 

 د .رابط مادر پرخطر در كلينيک تخصصي زنان نمو

اداره سالمت مادران وزارت بهداشت لزوم استقرار كارشناس رابط مادران پر خطر را به كليه  03از ابتداي سال 

كارشناس رابط پرخطر به همت واحد سالمت 03دانشگاههاي سطح كشور ابالغ نمود.در اين راستا در پايان سال

مطهري در بيمارستان مستقر گرديد.اين مادران معاونت بهداشتي و همكاري مديريت و پرسنل بيمارستان 

كارشناس وظيفه پيگيري مادران پرخطر بستري ، ترخيص شده و حتي مادران پرخطري كه توسط كارشناسان 

 محيطي شناسايي و به بيمارستان ارجاع شده اند را به عهده دارد.

روند افزايشي داشته  01-03حضور مادران باردار شركت كننده در كالس هاي آمادگي براي زايمان در سالهاي 

 است.

  



 

 

 

433 

 تعداد مادران شرکت کننده در کالسهای آمادگی برای زایمان

 
 

 روند مرگ مادران باردار در شهرستان
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 برنامه سالمت میانساالن 

  رايگان كردن خدمات آزمايشگاهي قند خون ناشتا و كلسترول خون جهت ميانساالن روستايي  به منظور

 ميانساالنارتقا سالمت 

  انجام كليه مراقبت هاي خدمات نوين سالمت بر اساس سامانه سيب جهت پرسنل مرد حوزه معاونت

 اورژانس پايگاه بهداشت و

 رگزاري سمينار ورزش و مشكالت عضالني و اسكلتي با سخنراني دكتر بمانا ) متخصص توان بخشي ب

تگان سشاغل در آموزش وپرورش و بازنشو طب فيزيكي( جهت پرسنل شاغل در دانشگاه و مربيان ورزش 

 دانشگاه علوم پزشكي

 رگزاري كمپين خود مراقبتي در هفته ملي سالمت بانوان در حوزه علميه خواهران گل نرگسب 

 فعاليت هاي انجام گرفته در اين كمپين:

ب حوزه ارائه كليه خدمات از طريق مراقبين به طال درماني نمادين( و-برپايي غرفه )مركز بهداشتي-الف

 علميه 

 ارائه خدمت  غربالگري سرطان سينه جهت كليه طالب -ب

درخواست از طالب كه از تريبون هاي خود  در آموزش خود مراقبتي به زنان جامعه و اطالع رساني  -ج

 .در خصوص خدمات معاونت بهداشت با دانشگاه علوم پزشكي همكاري نمايند
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 برنامه سالمت سالمندان

  بازآموزي بوكلت مراقبت ادغام يافته سالمت سالمندان جهت كليه ارائه دهندگان خدمت برگزاري كارگاه

 مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي بهمن واسفندماه

  مراكز بهداشتي در ماني شهري وروستايي و ارائه پسخوراندگزارش انجام پايش ماهانه از 

  و ارائه پسخوراند شيوه زندگي سالمارايه گزارش از نحوه ارائه بر نامه 

 01مهرماه  برگزاري جلسات هماهنگي برگزاري روز جهاني سالمند 

 01مهرماه  برگزاري هفته جهاني سالمند 

 گزارش ماهانه موارد مراقبت سالمندان بر اساس خدمات نوين 
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 اجتماعی و اعتیاد  -گروه سالمت روانی

  با انجام   "ر محيط كارسالمت روان د"مهرماه با شعار  00-54برگزاري هفته بهداشت روان طي روزهاي

 : فعاليتهاي

  نفر ازكارمندان ادارات دولتي و شركتهاي خصوصي در زمينه سالمت روان در محيط كار  634آموزش به

 و نحوه مقابله با استرسهاي شغلي

 برگزاري كمپين سالمت روان 

 ست مورد مشاوره شغلي انجام بي 

  عدد 3444آگاه سازي عموم از طريق چاپ بنر پوستر و پمفلت به تعداد 

  جلسه آموزش مهارت هاي زندگي در طي سال براي دانشجويان و نوجوانان 04برگزاري 

  جلسه آموزشي براي والدين در زمينه مهارت هاي فرزندپروري در طي سال 644برگزاري 

  در زمينه مديريت استرس براي جوانان و نوجوانان جلسه آموزشي 00برگزاري 

  اهوانان ، جوانان و سربازان پادگانجلسه آموزشي در زمينه پيشگيري از سوءمصرف مواد براي نوج 50برگزاري 

 پنج جلسه آموزشي براي مراقبين سالمت درمورد بر نامه هاي بهداشت روان 

 د برنامه هاي بهداشت رواندو جلسه آموزشي براي كارشناسان بيماري ها درمور 

  يک جلسه آموزشي در زمينه پيشگيري از خودكشي براي مديران، معاونين، مربيان پرورشي، مربيان بهداشت

 مدارس و مشاورين آموزش و پرورش

  برگزاري يک كارگاه پيشگيري از خشونت خانگي جهت پرسنل و مراقبين سالمت 

 زاري جهت والدين برگزاري شش جلسه آموزشي پيشگيري از كودک آ 

  جلسه آموزشي به صورت ماهانه براي اكسترن هاي دانشگاه 60برگزاري 

  بيمار  0044اجرا و ارتقاء برنامه ادغام سالمت روان در روستا )تشخيص، ارجاع، درمان، پيگيري و مراقبت از

 اعصاب و روان در روستا(

  يا جهت پرسنل و دانشجوياناجتماعي در بال -جلسه در زمينه حمايت هاي رواني 1برگزاري 
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 درماني روستايي -نظارت از خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي 54انجام بيش از  -6

  تشكيل بيش از دويست و پنجاه پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشكان خانواده و مشاوره با

 جلسه در مركز جامع سالمت حضرت ولي عصر )عج( 1الي  0آنان طي 

  تشكيل بيش از سيصد پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشكان خانواده و مشاوره با آنان طي

 جلسه در مركز جامع سالمت امام حسين )ع( 1الي  0

  تشكيل بيش از دويست پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشكان خانواده و مشاوره با آنان طي

 مركز جامع سالمت امام رضا )ع( جلسه در 1الي  0

  تشكيل بيش از يكصد پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشكان خانواده و مشاوره با آنان طي

 جلسه در مركز بهداشتي درماني جرمشت و بهجان 1الي  0

  وره با خانواده و مشاتشكيل بيش از دويست و بيست پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشكان

 جلسه در مركز بهداشتي درماني قطب آباد و علويه 1الي  0آنان طي 

  تشكيل بيش از يكصد پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشكان خانواده و مشاوره با آنان طي

 جلسه در مركز بهداشتي درماني جزه 1الي  0

 DICخدمات ارائه شده در مركز 

 معتاد تزريقي 044ش از شناسايي بي 

  هزار سرنگ ، آب مقطر و پد الكلي در بين معتادين تزريقي تحت پوشش 604توزيع بيش از 

  هزار سرنگ آلوده در سطح شهر توسط تيم سيار مستقر در مركز  644جمع آوري بيش ازDIC 

  توزيع غذاي گرم بين معتادين تزريقي به صورت روزانه در مركزDICكان استحمام، نظافت ، فراهم آوردن ام

 شخصي، پانسمان، توزيع لباس و ... جهت معتادين تزريقي بي خانمان در مركز 

  جلسه مشاوره و آموزش فردي و گروهي جهت معتادين تزريقي در مركز  344برگزاري بيش ازDIC 

  انجام تست اچ آي وي در مركز 

  از جمله توزيع سرنگ ، آب مقطر و پد الكلي شناسائي پاتوق مصرف مواد و ارائه خدمات سياري در پاتوق ها

  و جمع آوري سرنگهاي آلوده
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 كشور جهرم  شاخص

 در هزار نفر 06 در هزار نفر 61 بيماري هاي رواني

 درصد 03 درصد 66 آموزش مهارتهاي زندگي

 درصد 03 درصد 63 آموزش مهارتهاي فرزندپروري 

 درصد 03 درصد 00 آموزش مهارتهاي فرزند پروري نوجوان سالم

 

 حرفه ایبهداشت 

 بازرسي ازكارگاه ها وكارخانجات تحت پوشش و بررسي و اندازه گيري آالينده هاي موجود در آنها 

 آموزش بهگران جهت كارخانجات مشمول 

 شناسايي و بهسازي كارگاه هاي قالي بافي 

 ارتقاء سطح آگاهي و حفاظتي كشاورزان 

  محيط و حرفه اي و تقديراز همكارانبرگزاري مراسم روز جهاني بهداشت 

 اندازه گيري كليه عوامل زيان آور در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه 

 تشكيل جلسه كميته طب كار دانشگاه 

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي شغلي طبق برنامه آموزشي ساالنه و بر اساس نيازسنجي 

 تشكيل جلسه كميته بهداشت محيط و حرفه اي در زندان 

  انجام معاينات طب كار پرسنل بيمارستانهاي پيمانيه ، مطهري و خاتم االنبيا خفر توسط مركز تخصصي

 طب كار معاونت
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 بهداشت محیط

  نظارت و بازرسي  از سامانه هاي آبرساني ، استخرهاي شنا ،كلرسنجي ، نمونه برداري ميكروبي و

 شيميايي و آناليز نمونه هاي آب

 كز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي  و نمونه برداري از  مواد نظارت و بازرسي از مرا

 غذايي 

  : برنامه سالمت نوروزی 

  طرح ويژه  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيمطابق برنامه ابالغي از مركز سالمت محيط و كار

شي ها ، اغذيه فروحساس ) رستوران و اماكن  بر مراكزو اولويت نظارت با تاكيد مراكز و اماكن بازرسي از 

،  مراكز اقامتي و تفريحي ،هتل ها ها ، مسافرخانه ، پارک ها  ، سلف سرويس ها، آشپزخانه ها  ، ها

اسفند ماه تا پانزدهم  پانزدهاز در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل سامانه هاي آب آشاميدني و ...( 

با هدف پيشگيري از بروز مشكالت بهداشتي و اپيدمي بيماري شب   3 صبح تا 3فروردين ماه از ساعت 

 هاي منتقله از آب و غذا و كاهش بار بيماري ها و هدف غايي ارتقاي سطح سالمت جامعه انجام گرديد.

 تشديد نظارت بهداشتي از مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي حساس 

  وحضور فعال در طرح ايمني و سالمت مسافران نوروزياجراي مانور سالمت نوروزي 

 بازديد مشترک با اداره ها و سازمان هاي مختلف 

 فعالیتهای انجام گرفته در بسیج سالمت نوروزی

 تعداد عنوان

 مورد0713 تعداد موارد کلرسنجی انجام شده در برنامه  سالمت نوروزی

 مورد00 سالمت نوروزیتعداد مراکز و اما کن تعطیل شده در برنامه 

 مورد01 بازدید از مراکز حساس  در برنامه سالمت نوروزی

 مورد 11 تعداد مراکز و اما کن متخلف معرفی شده به دستگاه قضایی

 مورد 1714 تعداد کل موارد بازدید انجام شده  در برنامه سالمت نوروزی

 مورد 4 طالع رسانی اخبار از طریق رسانه هاا

 مورد1 مراکز عرضه قلیان تعطیل شدهتعداد 
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 جمع آوري و معدوم سازي مواد غذايي فاسد ، تاريخ مصرف گذشته و معرفي متخلفين به مراجع قضايي 

  بازرسي هاي انجام شده از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي توسط بازرسين بهداشت محيط مقدار  با توجه به

 .گذشته جمع آوري و معدوم گرديدمصرف كيلوگرم  مواد  غذايي فاسد يا تاريخ  64603تقريبي 

  تشدید نظارت های بهداشتی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل 

  بازرسي از مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي حساس در ساعات غير اداري و ايام

 تعطيل 

 اربعين ، ماه رجب ) مراسم يام و مراسم هاي خاص )ماه  محرم ، تشديد نظارت هاي بهداشتي در ا

، مراسم نيمه  شعبان ، ماه مبارک رمضان ، مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني)ره (، اعتكاف(

 راهيان نور(

  كسب رتبه دوم كشوري رضايتمندي مردمي:  604سامانه رسيدگي به شكايات مردمي وزارت بهداشت 

 قاط پرخطر و بحراني در مراكز تهيه و عرضه مواد غذايي بررسي وضعيت ن 

  بررسي و سنجش بار ميكروبي سطوح در مراكز تهيه و عرضه مواد غذايي با استفاده از تجهيزات پرتابل 

  برنامه بهبود کیفیت نان 

 تشديد بازديد از نانوايي ها و كاهش مصرف نمک و حذف جوش شيرين ، بالنكيت و بهبود دهنده ها 

 ديد كنترل رنگ هاي خوراكي در سطح عرضهتش 

  خريد تجهيزات پرتابل سنجش آب و مواد غذايي و تجهيز بازرسان 

  برنامه دخانیات 

 كاهش عرضه و تبليغ دخانيات با تشديد بازديد از مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي 

  تهيه وتوزيع وفروش مواد غذايي شهرستان در كليه مراكز "استعمال دخانيات ممنوع "نصب بر چسب 

 مشاوره و درمان افراد متقاضي ترک سيگار در مركز مشاوره دخانيات 

 آموزش به گروههاي هدف مثل سربازان،دانش آموزان و... در مورد مضرات سيگار و مصرف دخانيات 

 طرح تشدید شناسائی و بازرسی از مراکز عرضه قلیان 

 تعطيلي مراكز و اماكن عرضه قليان با همكاري دادستاني و واحد اماكن نيروي انتظاميجمع آوري قليان ها و 
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  تفاهم نامه با امور عشایر جهرم 

بازديد از تاسيسات آب و كلرينه نمودن آب )نصب كوزه در مخزن آب ( و  پيگيري  بهداشت محيط 

 عشاير

  برنامه شهر سالم روستای سالم 

 با شهرداري تفاهم نامه احداث خانه سالمت 

  تفاهم نامه با جهاد كشاورزي ، دامپزشكي و اداره فني و حرفه اي جهت كار آفريني در روستاي علويه با

 استفاده از امكانات و پتانسيل هاي موجود در روستا

 بررسي آالينده هاي موجود در محيط خانوارهاي استفاده كننده از سوخت جامد 

 د در روستاي اميرساالر بخش خفر با همكاري بخشداري جايگزيني سوخت نفت به جاي سوخت جام

 خفر ، شوراي اسالمي و دهياري روستاهاي اميرساالر و اداره پخش و توزيع فرآورده هاي نفتي

 احداث و بهسازی توالت روستایی 

  ... شركت در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان ، كميسيون نظارت و 

  دامپزشكي از مراكز عرضه گوشت و مراكز تهيه و عرضه مواد غذاييبازديد  مشترک با اداره 

 بازديد مشترک با فرمانداري ، اداره صنعت ، معدن و تجارت ، اماكن نيروي انتظامي و اطاق اصناف 

 بازديد مشترک از مدارس شهرستان با اداره آموزش و پرورش در برنامه بهداشت مدارس 

 ن هاي مختلف از آرايشگاه هاي زنانه و اعمال مقررات قانونيبازديد مشترک با اداره ها و سازما 

 تعداد عنوان

 مورد 156 تعداد كل نمونه هاي مواد غذايي

 مورد 143 تعداد كل نمونه بردار ي آب آشاميدني

 مورد49 )سامانه شكايت مردمي (604تعداد شكايات 

 مورد 211 تعداد اخطار صادر شده

 مورد45 تعداد كارت سالمت صادر شده

 مورد43 تعدادنمونه هاي آب استخر

 مورد050 سنجش با تجهيزات پرتابل مواد غذايي
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 های بهداشت محیط مقا یسه شاخص

دی
ر

ف
 

 4931 4931 4931 شاخص

 01.6 01 01 درصد خانوارهاي روستايي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي باشند 6

 33.0 33 33 توالت بهداشتيدرصد خانوارهاي تحت پوشش داراي  0

 33.0 33.0 33.3 درصد خانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي كنند 5

0 
درصد خانوارهايي روستايي كه فضو الت دامي رابه روش بهداشتي جمع آوري ودفع 

 مي كنند
33.0 33.5 33.00 

 03.61 03.6 03.6 و بهسازي مناطق شهري درصد اماكن عمومي داراي معيارهاي بهداشتي 3

 03.0 03.0 03.0 درصد اماكن عمومي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستايي 1

3 
درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و بهداشتي داراي معيارهاي 

 بهداشتي و بهسازي شهري
00.3 00.1 00.1 

3 
فروش مواد غذايي و بهداشتي داراي معيارهاي درصد مراكز تهيه و توزيع و 

 بهداشتي و بهسازي روستايي
03.6 03.6 03.6 

 03.6 03.3 03.3 درصد كاركنان مراكز و اماكن كه داراي كارت معاينه پزشكي معتبر هستند )شهري( 0

64 
درصد كاركنان مراكز و اماكن كه داراي كارت معاينه پزشكي معتبر هستند 

 )روستايي(
01.5 01.0 00.1 

66 
درصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب 

 هستند )شهري(
644 644 644 

60 
درصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب 

 هستند )روستايي(
01.5 01.5 01.5 

 644 644 644 استدرصد بيمارستانهايي كه آب مصرفي آن ها مطلوب  65

 644 644 644 درصد بيمارستانهايي كه جمع آوري زباله آن ها مطلوب است 60

 55.5 55.5 55.5 درصد بيمارستانهايي كه جمع آوري و دفع مطلوب فاضالب دارند 63

 644 644 644 خانه آن ها مطلوب استيدرصد بيمارستانهايي كه رختشو 61

 644 644 644 آشپزخانه آن ها مطلوب استدرصد بيمارستانهايي كه  63

 644 644 644 درصد مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوب 63

60 
درصد نمونه هاي آب آشاميدني كه از نظر آزمايشات باكتريولوژيكي مطلوب شناخته 

 شده است )شهري(
644 644 644 

04 
كه از نظر آزمايشات باكتريولوژيكي مطلوب شناخته درصد نمونه هاي آب آشاميدني 

 شده است )روستايي(
33.01 33.1 31.1 
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 اماکن موادغذایی وو فروش توزیع ، تعداد مراکز تهیه 
 

   4931 4931 4931 

 مراكزتهيه وتوزيع موادغذايي

 تعدادكل
 0450 0463 6300 شهر

 053 053 050 روستا

 بهسازي داراي معيار
 335 331 343 شهر

 634 635 630 روستا

 بهداشتي داراي معيار
 6035 6005 6455 شهر

 033 030 035 روستا

 اماكن عمومي

 تعدادكل
 004 004 004 شهر

 33 33 33 روستا

 بهسازي داراي معيار
 643 641 664 شهر

 05 05 05 روستا

 

 بهداشتي داراي معيار

 531 533 535 شهر

 14 14 14 روستا
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 شاخص های بهداشت حرفه ای

 عنوان شاخص ردیف
سال 

4931 

سال 

4931 

سال 

4931 

 34 3/37 31/37 درصد کارگاههای تحت پوشش 6

 90/71 74/71 47/11 درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری 0

 1/0 1/0 91/1 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور صدا 5

 1/9 1/9 73/1 زیان آور ارتعاشدرصد شاغلین در معرض عامل  0

 49/0 49/0 49/0 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور روشنایی 3

 11/1 11/1 11/1 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور اشعه های مضر 1

 /03 /99 /97 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گرما ورطوبت 3

 1/3 1/3 74/44 پوستی با مواد شیمیایی درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور تماس 3

 17/1 17/1 17/1 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گرد و غبار 0

 1/7 1/7 41/4 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گاز وبخار 64

 3/0 1/9 70/1 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور دود ودمه 66

 1/41 10/41 10/41 آور وضعیت نامناسب بدن حین کاردرصد شاغلین در معرض عامل زیان  60

 4/7 4/7 30/7 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور ابزار کار نامناسب 65

 19/44 19/44 19/44 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور حمل بار 60

 09/34 09/34 00/37 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب ساختمان 63

 30 09/34 47 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب آب 61

 7/41 7/41 74/41 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دفع زباله 63

 7/41 1/47 19/74 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دفع فاضالب 63

 44 1/77 1/77 استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دوش وحمامدرصد شاغلین  60

 1/41 1/41 14/41 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب کمد ورختکن 04

 1/41 1/41 11/41 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب توالت 06

 1/41 74/74 70/77 تسهیالت بهداشتی مناسب سالن غذا خوریدرصد شاغلین استفاده کننده از  00

 11/43 11/43 94/47 درصد شاغلین که از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده میکنند. 05

 4/41 4/41 74/44 درصد کارگاههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای 00

 477 477 477 درصد کارگاههای کشاورزی تحت پوشش بهداشت حرفه ای 03
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 واحد سالمت دهان ودندان
 افتتاح کلینیک سیار دندانپزشکی 

  راه اندازي سيستم هاي كامپيوتر جهت مراكز شهر و روستا و فعال سازي سامانه

orallhealth 

 خريداري وسايل مصرفي و تجهيزاتي جهت مراكز شهري و روستايي 

  اعزام كلينيک سيار به مناطق محروم و ارائه خدمات دندانپزشكي 

 برنامه کشوری ارتقای سالمت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی

تعداد كل دانش 

 آموزان ابتدايي

تعداد دانش آموزاني كه 

برايشان ورود اطالعات در 

 سامانه انجام شده است

 درصد پوشش مطلوب درصد پوشش

 63034 04% 644 % 

63603 
تعداد دانش آموراني كه خدمت 

 وارنيش فلورايدتراپي كرده اند
 در صد پوشش مطلوب درصد پوشش

 نوبت دوم نوبت اول نوبت دوم اولنوبت  نوبت دوم نوبت اول 

  به باال03% 64% 644% 0003 63034 
 

تعداد دانش آموزاني كه خدمت فيشورسيالنت دريافت 

 كرده اند

 تعداد فيشورسيالنت انجام شده

036 6005 

 تعداد ترميم انجام شده تعداد دانش آموزاني كه خدمت ترميم دريافت كرده اند

5330 3600 

 

 شاخص گروه

 سني

 

DMFT 

 

D 
 

M 
 

 

F 

 

dmft 
 

d 
 

m 
 

f 
Caries 

Free 

 شيري

Caries 

Free 
 دائمي

Caries 

Free 

Total 

  6633 355 365 6060 66056 1/00 0 6 655 00/0 ساله ها  1
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تعداد كل دانش آموزان 

 ابتدايي

تعداد افراد درگير در ارائه 

خدمات سطح يک 

 سالمت دهان و دندان

دهنده تعداد مراكز ارائه 

خدمات سالمت دهان و 

 دندان سطح دو

تعداد دندان پزشک درگير در ارائه 

خدمات سالمت دهان ودندان 

 سطح دو

 دولتي خصوصي دولتي خصوصي 3 63603

نكته:توجه شودكه به ازاي يک نيروي ارائه دهند ه 

نفر جمعيت دانش آموزي تحت 0444خدمت سطح يک ،

 پوشش در نظر گرفته شود

4 60 4 63 

 

 برنامه بیمه روستایی

 اعتبار برنامه بیمه روستایی برای واحدهای بهداشت دهان و دندان

 = بودجه دهان و دندان ) ریال( %7×ریال=بودجه کل 477.777×جمعیت روستایی 

 

   =        )ریال(  %7×ریال=بودجه کل 477.777×

 

 -تعداد مراكز شهري

روستايي،روستايي و مراكز 

 در برنامهمعين درگير 

تعداد نيروي انساني )دندان پزشک 

و يا بهداشتكار دهان و دندان درگير 

 در برنامه(

درصد مراكز درگير در 

 برنامه بيمه روستايي
 درصد پوشش مطلوب

0 1 34% 644% 

 مجموع درآمدهاي نقدي و بيمه اي واحد هاي بهداشت دهان و دندان)ريال(

 سه ماهه چهارم سومسه ماهه  سه ماهه دوم سه ماه اول

536/553/066/6 501/353/000/0 163/000/643/0 334/410/313/6 

 

 تعداد خدمات دندان پزشكي ارائه شده در برنامه بيمه روستايي

 سايرين زنان باردارو شيرده سال 60تا  1 سال 1زير  خدمات/ گروه سني

   0013 30 فلورايدتراپي

   6545  فيشورسيالنت تراپي

  00 350  جرمگيري وبرساژ

 003  660 0 راديو گرافي

 033 0 1335 616 ترميم

   010  درمان پالپ زنده

 60  5313 633 پالپوترمي

 1633 1 0300  كشيدن دندان
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 اطالعات جمعیت تحت پوشش

 

 

جمعیت 

 شهر ی

 14145 زن 600331

 10035 مرد

جمعیت 

 روستایی

 00501 زن 30341

 04064 مرد

 سال 1-41جمعیت

44340 

جمعیت 

 شهر ی

 3641 زن 64133

 3336 مرد

جمعیت 

 روستایی

 5334 زن 3503

 0033 مرد

 سال 9-1جمعیت زیر 

جمعیت 

 شهر ی
1351 

65005 
جمعیت 

 روستایی
1343 

 6060 جمعیت مادران باردار

 سال 9جمعیت  زیر 

جمعیت 

 شهر ی
3430 

64435 
جمعیت 

 روستایی
3456 

 5331 جمعیت مادران شیرده
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 اطالعات مراکز و نیروی انسانی

 1 تعدادمراکز شهری دارای واحد بهداشت دهان و دندان

 66 تعدادمراکز روستایی دارای واحد بهداشت دهان و دندان

 5 روستایی دارای واحد بهداشت دهان و دندان–تعدادمراکز شهری 

 

 

 تعداد كل مدارس ابتدايي

603 

 31 شهري
 50 دختر

 00 پسر

 600 روستايي

 1 دختر

 3 پسر

 600 مختلط

 13 تعداد كل مهد كودک ها
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 برنامه پزشک خانواده شهری

 (1/97941اعتبار برنامه پزشک خانواده شهری جهت واحدهای بهداشت دهان ودندان ) ردیف

                  اعتبار برنامه 

 
 ریال 777/777/777/1

 

مراکز شهری درگیر در  تعداد

 برنامه

تعداد دندان پزشک درگیر در 

 برنامه

 درصد مراکز درگیر در برنامه

9 1 17% 

 

 تعداد خدمات دندان پزشكي ارايه شده در برنامه پزشک خانواده شهري

 سايرين زنان باردارو شيرده سال 60تا  1 سال1زير  خدمات/ گروه سنی

   64001 36 فلورایدتراپی

   604  فیشورسیالنت تراپی

     جرمگیری وبروساژ

 31 6 033 1 رادیو گرافی

   506 03 ترمیم

     درمان پالپ زنده 

    10 پالپوترمی

 6330  0616  کشیدن دندان

 

 

 واحد آموزش  و ارتقاء سالمت 

 آموزش برنامه ملي خود مراقبتي به مراقبين سالمت كل شهر و روستا 

  هفته بهداشت روان—هفته دخانيات -ازدواج سالم -آگاهي ازداوج -نمايشگاه )هفته سالمتبرگزاري- 

 الكل هوس ويرانگر( به صورت ساليانه -خودمراقبتي در حوزه خواهران-605تغذيه  -خطرسنجي

  نفر از داوطلبين سالمت در برنامه خود مراقبتي 314تربيت 

  ي جهت واحدهاي فني وستاديمجوز برگزاري كارگاه آموزش 14گرفتن بيش از 
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  آزمون آنالين در سطح دانشگاه 04برگزاري 

  تيپ–برگزاري جلسات آموزشي در ادارات وسازمانهاي دولتي برگزاري جلسات آموزشي در پادگان ها 

 پايگاه هاي بسيج خواهران –حوزه خواهران  -المهدي

  جلد كتاب خود مراقبتي در ناخوشي  65344تهيه ونصب بنرهاي اطالع رساني  در سطح شهرخريد وتوزيع

 جزعي وخودمراقبتي فردي در سطح شهر

  سفير دانش آموز 5544نفر سفيرسالمت  خانوارو  63444جذب وآموزش 

  644نفراز دانشجويان اكسترن پزشكي اجتماعي ،  04طلبه از حوزه علميه خواهران ،بيش از  654آموزش 

 ز مربيان بهداشت مدارس سطح شهرستاننفرا 04نفر از دانشجويان پيراپزشكي وآموزش 

   كمپين سالمتي در سطح شهرستان 0برنامه ريزي واجراي 

 راه اندازي كانال سفيران سالمت در سطح مراكز شهري و روستايي  ومطب هاي خصوصي 

  اجراي جلسات آموزشي  به صورت ماهيانه به داوطلبين وسفيران سالمت در مراكز شهري و روستايي

 با استفاده از كتاب هاي آموزشي مربوطهتوسط مربيان 

  ارسال مطالب آموزشي وعملكرد داوطبين سالمت هرسه ماه در نشريه الكترونيكي داوطلبين به دانشگاه

 قطب شيراز

  كارگاه برگزارشده در سامانه خدمات الكترونيک آموزشي  دانشگاه 14ثبت 

 ن طلبه مدرسه علميه نرگس غربالگري ، تست وآموزش خودآزمايي سرطان سينه جهت خواهرا 

  عدد از رسانه هاي تاييد شده از طرف واحدهاي محيطي و ستادي در سامانه ارس وزارتخانه 65ثبت 

 ارسال آمار داوطلبين سالمت در برنامه هاي ترويج شير مادر و بيماري سل به وزارتخانه هر سه ماه 

  در جهت ارتقاء آموزش سالمت همكاري  با انعقاد تفاهم نامه هاي خودمراقبتي وجلب حمايت همه جانبه

ان نيروي مقاومت بسج سپاه شهرست–كانون باز نشستگان -كميته امداد امام خميني -ادارات بهزيستي

 اداره امور عشايري -بسيج خواهران-مدرسه علميه حضرت نرگس-جهرم

  ه سالم برگزاري سفر رويپيگيري برنامه داوطلبين در شهر و روستا وبرگزاري برنامه هايي نظير پياده

هاي داوطلبين سالمت به خانوارهاي تحت پوشش خود به مربيان خود به مناسبت هاي ارائه فعاليت

 بهداشتي واهداء جوايز به آن ها
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 درصد پوشش خودمراقبتی فردی  

 خانوار درصد ماه رديف 

 30035خانوار  3.5 فروردين  4

 30030خانوار  3.5 ارديبهشت  0

 30033خانوار  3.5 خرداد 9

 30031خانوار  64.6 تير 1

 30033خانوار  63.1 مرداد 1

 30033خانوار  06.1 شهريور 1

 30030خانوار  06.1 مهر 7

 30034خانوار  05.3 آبان 4

 30036خانوار  05.3 آذر 3

 30030خانوار  03.6 دي  47

 30035خانوار  01.6 بهمن 44

 30030خانوار  03.3 اسفند 40

 

 آمار عملکرد آزمایشگاههای معاونت بهداشتی

 آزمایشگاه مرکزی غفوری
 6501سال  عنوان فعاليت

 149 آزمایش التور

 90 ارسالی از روستا (وسالمونال  شیگال )مدفوع جهت  کشت

 4411 آزمایش ماالریا

 40973 غربالگری نوزادان

 4414 آزمایش سل

 1431 غربالگری تاالسمی مزدوجین

 01114 آزمایش مواد مخدر

 14144 تعداد کل مراجعین به آزمایشگاه مرکزی

 07037 تعداد کل مراجعین طرح بهداشتی آزمایشگاه مرکزی

 04941 تعدادکل مراجعین سرپایی آزمایشگاه مرکزی

 479139 تعداد کل آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مرکزی
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 آزمایشگاههای مراکز روستایی

 6501سال  فعاليتعنوان 

 49497 تعداد کل مراجعین به مراکز آزمایشگاههای روستایی

 71171 تعداد کل آزمایشات انجام شده در مراکز روستایی

 

 عملکرد کلی آزمایشگاههای معاونت بهداشتی

 6501سال عنوان فعاليت

 11714 تعدادکل مراجعین به آزمایشگاههای معاونت بهداشتی

 473013 انجام شده در آزمایشگاههای معاونت بهداشتی تعداد کل آزمایشات

 

 واحد تغذیه 

  درصد در دانش آموزان دخترانه متوسطه  644اجراي برنامه مكمل ياري با آهن و اسيد فوليک با پوشش

و برگزاري جشنواره  دوره اول و دوم سال با هدف پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود آهن

مكمل ياري همراه با آغاز سال تحصيلي و تقدير از تالشگران اين عرصه در حوزه بهداشت و آموزش و 

 پرورش

 اجراي برنامه مكمل ياري با ويتامينD   درصد در دانش آموزان دخترانه متوسطه دوره  644با پوشش

 Dكمبود ويتاميناول و دوم سال با هدف پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از 

  )اجراي برنامه مكمل ياري در گروههاي سني مختلف )كودكان، مادران باردار، زنان ميانسال، سالمندان

 با هدف پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود ريز مغذي ها

 ، و  دارسالمندان و زنان بار جوانان ميانساالن ، نوجوانان ، انجام برنامه هاي مراقبت تغذيه اي كودكان

 شناسايي شاخص هاي مربوطه 

 ، فشار خوني و ... در  ديس لپيدمي، انجام مشاوره و رژيم درماني به زنان باردار،كودكان، افراد ديابتي

 مراكز جامع سالمت به صورت رايگان
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کل  پیگیری های انجام شده،تعداد ارجاعات ثبت شده و تعداد افراد مشاوره شده توسط 

 راکز جامع سالمتکارشناسان تغذیه م

تعداد مشاوره هاي انجام شده 

توسط كارشناسان تغذيه  شاغل 

 در مراكز جامع سالمت

تعداد ارجاعات 

 ثبت شده

تعداد پيگيري هاي 

 انجام شده

 آموزش جهت گروههاي هدف

تعدادجلسات 

 آموزشي

تعداد افراد 

 آموزش ديده

6003 6660 003 34 303 
 

  برگزاري جلسات آموزش گروهي توس كارشناسان تغذيه مراكزجامع سالمت 

 برگزاري كالس هاي آموزشي جهت پرسنل محيطي وزنان باردار تحت پوشش حمايت تغذيه اي 

  زن باردار نيازمند به حمايت تغذيه اي  با مشاركت بنياد علوي  044توزيع شش سري سبد غذايي جهت

 در راستاي بهبود تغذيه زنان باردار

  آغاز اجراي برنامه مشاركتي حمايتي كاهش شيوع سو ء تغذيه كودكان  با همكاري كميته امداد شهرستان

 نفر كودک مبتال به سو تغذيه  634جهرم با تحت پوشش قرار دادن 

 1 كودكان جهت بهزيستي همكاري با مهدهاي مناطق روستايي در گرم غذاي وعده يک برنامه اجراي-

 كودكان تغذيه سوء شيوع كاهش هدف با سال 5

 از ناشي اختالالت كنترل و پيشگيري هدف با سال 3-64 آموزان دانش در ادرار يد پايش برنامه اجراي 

 يد كمبود

  نمک وچربي)برگزاري جلسات آموزشي، نصب  ،برگزاري بسيج ملي تغذيه با شعار كاهش مصرف قند

 بيلبورد، توزيع پمفلت، برگزاري جشنواره هاي غذاي سالم(

 زمرك از بهداشت معاونت سالمت آموزش و تغذيه واحد پرسنل همراه به دانشگاه بهداشت معاون بازديد 

 جراي برنامه صبحانه سالمو ا  (س) الزهرا فاطمه توانبخشي

 حوزه همکاران حضور با جوایز اهداء و مسابقه همراه به سالم صبحانه روی، پیاده مراسم 

  دانشگاه بهداشتی معاونت

 يبرنامه آموزشي در كانون سالمندان )جهانديدگان( و توزيع قرص ويتامين د 

  اهدا جوايز به كودكان بي سرپرست گزاري برنامه صبحانه سالم در دارااليتام شهرستان جهرم و بر

 با همكاري و كمک هاي مردمي

 در ركمت نمک و روغن بر تاكيد با سالم غذاي طبخ نمايشگاه و سالم صبحانه جشنواره برگزاري 

 جشنواره غذای سالمدر اسالم آباد )ع( ومركز خاوران وامام محمد باقر بهداشتي مراكز
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  برگزاري آزمون آنالين شيوه زندگي سالم با تاكيد بر تغذيه با همكاري معاونت توسعه جهت كاركنان

 دانشگاه 

 ئوالنآنها، مس آموزان، والدين دانش باحضور سالم تغذيه موضوع با بسيج ملي تغذيه  به مناسبت 

 و مانيان  رزک مدرسه

  پاسداراننصب بنر و بيلبورد در سطح شهر با همكاري سپاه 

 برگزاري كارگاه و دوره هاي آموزشي ويژه مراقبين سالمت 

 نظارت مراكز و خانه هاي بهداشت شهري و روستايي 

  چاپ كتابچه و پمفلت هاي آموزشي )تغذيه در ماه مبارک رمضان، پمفلت مكمل ياري با آهن و

 ويتامين دي ، دفترچه هاي آموزشي مكمل ياري(

 

ای از مادران باردار و شیر ده نیازمند شهرستان با همکاری  عملکرد برنامه حمایت تغذیه
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 37-31ساله دانشگاه  سال تحصیلی 4-47آنالیز آماری نتایج پایش  ید دانش آموزان 
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 عملکرد برنامه مشارکتی حمایتی تغذیه کودکان 

 نفر 417 تعداد کودکان دریافت کننده سبد غذایی در دوره شش ماهه  4

 - تعداد كودكان بهبود يافته در دوره شش ماهه 0

 نفر 10 تعداد كودكان بهبود يافته از طريق سبد غذايي در دوره شش ماهه 9

 نفر 6044 عملي( در دوره شش ماهه–تعداد مادران آموزش ديده در خصوص تغذيه )تئوري  1

تعداد كودكان مبتال به سوء تغذيه مراجعه كننده به واحد مشاوره تغذيه در دوره شش  1

 ماهه

- 

تعداد كودكان مبتال به سوء تغذيه بهبود يافته توسط واحد مشاوره تغذيه در دوره  1

 شش ماهه

- 

 نفر 10 درصد كودكان بهبود يافته تحت پوشش از طريق مشاوره تغذيه در دوره شش ماهه 7

  0 كارگاه  تعداد كارگاه ها و كالس هاي آموزشي برگزار شده در دوره شش ماهه 4

 633 كالس

تعداد شركت كنندگان دركارگاه هاي آموزشي  و كالس هاي آموزشي برگزار شده در  3

 دوره شش ماهه

 نفر  6344
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 و دومفرم عملکرد برنامه  مکمل یاری دختران دانش آموز مقاطع متوسطه دوره اول 

 644 درصد مدرس دخترانه متوسطه دوره اول تحت پوشش )آهن ياري(

 644 (Dدرصد مدارس دخترانه متوسطه دوره اول تحت پوشش )ويتامين 
 0000 تعداد كل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره اول

 0000 تعداد كل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره اول  تحت پوشش )آهن ياري(
 0000 (Dتعداد كل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره اول  تحت پوشش )ويتامين 

 644 درصد دختران متوسطه دوره اول تحت پوشش )آهن ياري(
 644 (Dدرصد دختران متوسطه دوره اول تحت پوشش )ويتامين 

 35 تعداد كل مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم
 35 دوم  تحت پوشش )آهن ياري(تعداد كل مدارس  دخترانه متوسطه دوره 

 35 (Dتعداد كل مدارس  دخترانه متوسطه دوره دوم  تحت پوشش )ويتامين 
 644 درصد مدارس  دخترانه متوسطه دوره دوم  تحت پوشش )آهن ياري(

 644 (Dدرصد مدارس  دخترانه متوسطه دوره دوم  تحت پوشش )ويتامين 
 0004 دوم تعداد كل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره

 0004 تعداد كل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم  تحت پوشش )آهن ياري(
 0004 (Dتعداد كل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم  تحت پوشش )ويتامين 

 644 درصد دختران متوسطه دوره دوم  تحت پوشش )آهن ياري(

 644 (Dدرصد دختران متوسطه دوره دوم  تحت پوشش )ويتامين 

 شاخص های تغذیه ای مادران باردار

 3.50 شيوع الغري در مادران باردار

 34.00 طبيعي در ابتداي بارداريBMIشيوع

 00.00 شيوع اضافه وزن در مادران باردار

 64.53 شيوع چاقي در مادران باردار

 30.63 پوشش برنامه مكمل ياري با آهن در مادران باردار

 31.06 مولتي ويتامين مينرال در مادران باردارپوشش برنامه مكمل ياري با 

 30.31 درصد مادران باردار با وزن گيري مطلوب در دوران بارداري

 00.40 درصد مادران باردار با وزن گيري كمتر از حد مطلوب در دوران بارداري

 06.40 درصد مادران باردار با وزن گيري بيشتر از حد مطلوب در دوران بارداري

 03.13 نماي غير طبيعي در ابتداي بارداريدرصد 

 03.66 درصد وزن گيري نامناسب در بارداري

 0.46 درصد كم خوني مادران باردار

 4.33 درصد ديابت بارداري
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 سال 5شاخص های تغذیه کودکان زیر 

 66.36 سال با كم وزني 3درصد كودكان زير 

 4.55 سال با كم وزني شديد3درصد كودكان زير 

 5.31 با مشكل تغذيه ايسال  3درصد كودكان زير 

 6.53 درصد كودكان زير يک سال با مصرف ناقص مكمل

 63.50 سال با كوتاه قدي3درصد كودكان زير 

 4.03 سال با كوتاه قدي شديد3درصد كودكان زير 

 66.3 سال 3درصد اختالل رشد وزني در كودكان زير 

 4.63 سال 3زير درصد اختالل رشد قدي در كودكان 

 

 

 واحد مدیریت خطر بالیا  

وجود انواع مخاطرات طبيعي و انسان ساخت در محيط زندگي انسان اهميت ايجاد ساز و كار هاي ارتقاء تاب آوري 

 در بين مردم و نظام سالمت را آشكار مي نمايد .

 در درازمدت زمينه مناسبي  را برايبرنامه هاي مديريت خطر باليا در فازهاي پيشگيري ،آمادگي،پاسخ و بازسازي 

مديريت بالياي ناشي از اين مخاطرات ايجاد مي نمايد .خصوصا اينكه اين فعاليت ها در بستر نظام شبكه صورت 

اكنون پس از ادغام برنامه هاي مديريت خطر باليا در نظام سالمت و قرار گرفتن در بسته خدمتي   مي پذيرد.

يگيريهاي واحد مديريت خطر باليا هماهنگي هاي الزم جهت ايجاد مشاركت با پ "خدمات سالمت سطح اول"

كليه واحدهاي فني آغاز گرديده  است مجموعه حاضر گزارش عملكرد واحد مديريت خطر باليا درحوزه معاونت 

ري هبهداشتي دانشگاه بوده و حاصل تالش  بهورزان،مراقبين سالمت و رابطين باليا در مراكز بهداشتي درماني ش

 و روستايي مي باشد.

مخاطراتي همچون خشكسالي ، سيل و زلزله اين شهرستان را تهديد مي كند لذا كسب آمادگي  پرسنل بهداشتي 

براي ارائه يک پاسخ مناسب در هنگام وقوع مخاطرات مي تواند تا حدود زيادي از حجم آسيب  ها بكاهد. تدوين 

قبل از وقوع باليا و عمل به آن در زمان باليا از انتظارات معاونت برنامه پاسخ و تمرين كاركردها مطابق آن  

  بهداشتي مي باشد.  
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 DARTبرنامه 

( ضمن آموزش مهارتهاي پناهگيري ، تخليه، هشدارهاي  DARTو آموزش خانوار براي باليا) برنامه ارزيابي 

رهاي تحت پوشش، غير سازه اي به خانوااوليه ، اطفاء حريق ،كمک هاي اوليه،ارزيابي ايمني و خطر سازه اي و 

ها در برابر باليا را افزايش مي دهد. اين مهم با كمک بهورزان خانه هاي بهداشت و مراقبين تاب آوري خانوار

 سالمت انجام مي گيرد.

 خانوار65431 01تعداد خانوارهاي ارزيابي شده در سال 

 خانوار66305 01تعداد خانوارهاي آموزش ديده در سال 
 

 

 9316 نمودار اجرای برنامه دارت در سال

 

 كارگاه هاي آموزشي دارت جهت باال بردن سطح علمي پرسنل و ارايه خدمات بهتر برگزار گرديده است.

 

 اقدامات آموزشی برنامه دارت

 گروه هدف تعداد عنوان

 پرسنل دانشگاه جلسه6 كارگاه آموزشي آمادگي خانوارها در برابر باليا

 مراقبين سالمت جلسه DART 6برگزاري كارگاه ارزيابي و آموزش 

 رابطين سالمت منطقه جزه جلسه TOT 6برگزاري كارگاه 

 رابطين سالمت ادارات شهرستان جهرم جلسه 6 آموزش آمادگي در باليا

 پرسنل ستادي معاونت بهداشتي جلسه 5 آموزش تئوري و عملي اطفاء حريق

 

10000

11000

12000

13000

14000

تعداد خانوار هاي ارزيابي شده تعداد خانوارهاي آموزش ديده  
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 SARAبرنامه  

برنامه كليه واحدهاي بهداشتي اعم از خانه هاي بهداشت ، پايگاه ها و مراكز خدمات سالمت ،تسهيالت  در اين

زايماني  از نظر ايمني و خطر  سازه اي ، غير سازه اي و عملكردي و مخاطرات تهديد كننده مركز  بررسي و 

 خراج مي گردد .ارزيابي مي گردند. نتيجه برنامه تحت عنوان زيج باليا جهت هر واحد است

 واحد بهداشتی SARA 47تعداد واحد های ارزیابی شده در برنامه 

 

 جهت آشنايي تيم ارزيابي كننده در برنامه سارا )رابطين باليا ( كارگاه آموزشي برگزار گرديده است.

 

 نتایج ارزیابی ایمنی و خطر واحد های بهداشتی در برابر بالیا 

 00/9 سطح ایمنی عملکردی

 30/50 ایمنی سازه ایسطح 

 65/05 سطح ایمنی غیر سازه ای

 0 سطح ایمنی کلی

 

 SNSبرنامه 

در واحدهاي بهداشتي اجرا مي گردد. اين برنامه فعال   SNSجهت كاهش خطر سازه اي و غير سازه اي برنامه 

 در خانه بهداشت محمد آباد بصورت پايلوت اجرا شده است.

 EOPبرنامه  

نظام سالمت به حوادث و باليا حاوي كاركردهاي مديريتي اختصاصي، و تخصصي نظام سالمت است كه براي برنامه ملي پاسخ 

آمادگي و پاسخ ضروري مي باشند. اين برنامه مبناي برنامه ريزي، آموزش، تمرين و عمليات است كه نيازمند ثبت دقيق درس آموخته 

ست اين برنامه همه ساله در كليه واحد هاي بهداشتي بازبيني شده و تمرين )مانور( ها و بكارگيري آنها در بازبيني برنامه است. الزم ا

 آن اجرا گردد.
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 EOPفعالیت های انجام شده در 

 گروه هدف تعداد عنوان

 EOPبرگزاري كارگاه 
جلسه بصورت  5

 منطقه اي

مديران مراكز بهداشتي 

 و رابطين باليا

  مركز 63 مراكز بهداشتي درماني EOPتدوين 

  مركز 63 تشكيل تيم هاي پاسخ سريع در مراكز بهداشتي درماني

(درمراكز بهداشتي  ICSتشكيل سامانه فرماندهي حادثه )

 درماني
  مركز 63

  نفر 05 ابالغ رابطين باليا

 جهت حفظ آمادگي مراكز بهداشتي درماني تمرين هاي زير برگزار گرديده است:

 گروه هدف تعداد عنوان

 جلسه 6 برگزاري مانور دور ميزي بر اساس سناريوي گوارشي
مسئولين واحد هاي ستاد معاونت 

 بهداشتي

 ICSاعضاء چارت  جلسه 6 برگزاري مانور دور ميزي بر اساس سناريوي سيل

 مركز شهري امام رضا)ع( جلسه 6 برگزاري مانور عملي تخليه،فراخوان و فرماندهي حادثه ،پناهگيري

 جلسات منظم کمیته بهداشت در حوادث غیر مترقبه و شرکت در کارگروه مدیریت بحران دانشگاهبرگزاری 

 مسئولين واحد هاي ستاد معاونت بهداشتي جلسه 5 برگزاري جلسه كميته بهداشت در حوادث غير مترقبه

 جلسه 0 كارگروه سالمت در حوادث غير مترقبه دانشگاه
معاونت شركت در جلسه بعنوان نماينده 

 بهداشتي

 

 شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان

با توجه به اهميت مقوله سالمت و ارتباط ابعاد مختلف سالمت در حيطه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، در 

خصوص مشكالت كالن سالمت در سطح شهرستان در كارگروه شوراي سالمت و امنيت غذايي بررسي و 

 تصميم گيري مي شود .

 تعداد جلسه موضوعات

 6 بیماری سالک

 0 کارگاه های سنتی تولید فرآورده های لبنی

 6 اسکان بالدیدگان در شرایط اضطراری

قلیان و راهکار کاهش -نقش الکل در تصادفات-سالک

 بازیافت زباله از مبداء-مصرف

6 
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 دیگر اقدامات انجام گرفته توسط واحد مدیریت خطر بالیا 

 گروه هدف تعداد/مقدار عنوان

تجهیزکلیه ساختمان های موجود در معاونت 

 بهداشتی به کپسول اطفاء حریق
  

 كليه پرسنل بهداشت محيط جلسه 6 کارگاه بهداشت محیط در بالیا

  نفر05 ابالغ رابطین بالیا

  گروه 5 آموزش به دانشجویان اکسترن

خرید تجهیز ات)بیسیم،چادر،کوله 

 قوه ...( پشتی،کاور،چراغ
  ريال 34444444

تهیه آمار وضعیت اطفاء حریق کلیه واحدهای 

 بهداشتی

كليه مراكز و خانه هاي 

 بهداشت
 

 بهورزان جلسه بصورت منطقه اي DSS 0برگزاری کارگاه 

بیمه دانشگاه علوم پزشکی در برابر حوادث و 

 بالیا

كليه ابنيه و تجهيزات واحد 

 هاي تحت پوشش دانشگاه

پيگيري هاي بعمل آمده با 

مخاطرات زلزله به ليست تعهدات 

 بيمه گر اضافه گرديد.

 شركت اطفا سازان اميد جنوب  عقد تفاهم نامه با شرکت خدمات اطفاء حریق

پایش  برنامه های مدیریت خطر بالیا در 

 واحدهای بهداشتی
 مورد 04

خانه هاي بهداشت و مراكز 

 بهداشتي درماني
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 9318سرشماری کشوری سال جمعیت بر اساس فصل نهم: 

 سن
 جمع

 زن مرد زن و مرد

 640000 660404 003350 تمامی سنین

 3004 0360 63130 ساله 7-1

 6304 6335 5335 کمتر از یک ساله

 6305 6033 5336 ساله 4

 6333 0431 5305 ساله 0

 6331 6006 5303 ساله 9

 6330 6330 5153 ساله 1

 3053 3340 61300 ساله 1-3

 6360 6310 5030 ساله 1

 6116 6300 5535 ساله 1

 6300 6335 5033 ساله 7

 6300 6330 5631 ساله 4

 6303 6133 5051 ساله 3

 3500 3343 63631 ساله 47-41

 6156 6300 5535 ساله 47

 6343 6105 5654 ساله 44

 6006 6003 0053 ساله 40

 6056 6013 0301 ساله 49

 6550 6034 0360 ساله 41

 3605 3003 63163 ساله 41-43

 6560 6365 0350 ساله 41

 6545 6100 0003 ساله 41

 6031 6166 5413 ساله 47

 6003 6303 5033 ساله 44

 6163 6044 5363 ساله 43

 0633 64006 60140 ساله 07-01

 6131 6310 5334 ساله 07

 6315 6063 5334 ساله 04

 6330 0600 0446 ساله 00

 6353 0603 5330 ساله 09
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 زن مرد مردوزن سن

 0405 0535 0501 ساله 01

 66030 65353 00000 ساله 01-03

 0654 0330 0340 ساله 01

 0056 0130 0043 ساله 01

 0534 0365 3635 ساله 07

 0561 0303 3665 ساله 04

 0043 0133 3430 ساله 03

 60305 65310 01033 ساله 97-91

 0100 5406 3105 ساله 97

 0366 0030 3133 ساله 94

 0105 0341 3000 ساله 90

 0044 0333 0033 ساله 99

 0603 0533 0300 ساله 91

 0135 64501 04400 ساله 91-93

 0500 0300 0333 ساله 91

 0434 0500 0040 ساله 91

 6315 0466 5330 ساله 97

 6343 6330 5033 ساله 94

 6345 6135 5531 ساله 93

 3400 3030 60353 ساله 17-11

 6143 6100 5000 ساله 17

 6000 6330 0035 ساله 14

 6033 6340 0036 ساله 10

 6560 6033 0340 ساله 19

 6063 6540 0306 ساله 11

 1540 1313 65633 ساله 11-13

 6563 6364 0303 ساله 11

 6061 6030 0044 ساله 11

 6005 6553 0333 ساله 17

 6003 6561 0306 ساله 14

 6664 6005 0555 ساله 13
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 زن مرد زن و مرد سن

 3006 3100 66434 ساله 17-11

 6605 6034 0035 ساله 17

 6400 6640 0046 ساله 14

 003 033 6035 ساله 10

 6413 6603 0060 ساله 19

 6430 6660 0046 ساله 11

 0133 3460 0106 ساله 11-13

 6433 6653 0600 ساله 11

 003 035 6034 ساله 11

 003 6463 6010 ساله 17

 330 6401 6043 ساله 14

 303 335 6134 ساله 13

 5333 5336 3333 ساله 17-11

 303 300 6133 ساله 17

 334 330 6340 ساله 14

 365 133 6044 ساله 10

 301 330 6304 ساله 19

 334 340 6030 ساله 11

 0313 0103 3313 ساله 11-13

 133 133 6530 ساله 11

 103 100 6031 ساله 11

 335 343 6433 ساله 17

 030 000 043 ساله 14

 006 034 006 ساله 13

 6353 6063 0033 ساله 77-71

 530 535 303 ساله 77

 533 500 350 ساله 74

 033 030 303 ساله 70

 005 005 011 ساله 79

 033 003 035 ساله 71

 6036 6340 0035 ساله 71-73
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 زن مرد زن و مرد سن

 553 543 103 ساله 71

 000 543 300 ساله 71

 030 033 310 ساله 77

 003 565 143 ساله 74

 035 031 330 ساله 73

 036 6604 0406 ساله 47-41

 050 035 300 ساله 47

 030 540 316 ساله 44

 045 003 054 ساله 40

 604 614 544 ساله 49

 653 606 033 ساله 41

 146 304 6506 ساله 41-43

 605 635 001 ساله 41

 605 631 000 ساله 41

 653 631 006 ساله 47

 600 603 000 ساله 44

 33 603 041 ساله 43

 603 006 060 ساله 37-31

 13 00 610 ساله 37

 15 14 605 ساله 34

 55 53 34 ساله 30

 00 63 04 ساله 39

 60 60 00 ساله 31

 00 00 35 ساله 31-33

 65 60 03 ساله 31

 1 0 64 ساله 31

 5 0 3 ساله 37

 1 0 64 ساله 34

 6  6 ساله 33

 0 3 60 ساله و بیشتر477
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 : در شهرستان جهرم با كليه تحت پوشش هاي شهر،روستا و عشاير جمعيتكل 

 مرد زن كل جمعيت شهرستان عنوان

 991111 911114 445834 شهرستان

 51911 66616 969589 ساکن درنقاط شهری

 31164 39391 68666 ساکن درنقاط روستایی

 151 149 118 غیرساکن
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 ی هیات امناهاشاخص فصل دهم:

 مخرج صورت عنوان شاخص رديف
واحد 

 سنجش
 مقدار

4 
نسبت دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي  به كل 

 دانشجويان
 % 0 درصد 6430 00

 % 4 درصد 6430 5 نسبت دانشجويان خارجي به كل دانشجويان 0

 % 66 درصد 606 65 نسبت جمع استاد و دانشيار به كل اعضاء هيات علمي 9

 0 نفر 606 6430 نسبت تعداد دانشجويان به اعضاي هيات علمي 1

1 
نسبت اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي  به كل 

 اعضاي هيات علمي
 % 03 درصد 606 663

1 
نسبت مجموع احراز كنندگان رتبه هاي اول تا سوم 

 6444كشوري به كل دانشجويان ضربدر 
4 6430 

تعداد در 
 هزار

4 

3/3 متر مربع 6430 1630 سرانه فضاي آموزشي 4  

3/3 متر مربع 6430 0340 فضاي خوابگاه دانشجوييسرانه  0  

0/1 متر مربع 6430 3530 سرانه فضاي اماكن ورزشي دانشجويان 9  

% 13 درصد 6430 103 درصد دانشجوياني كه از خوابگاه استفاده ميكنند 1  

 % 0 درصد 6430 04 درصد پوشش خوابگاههاي مشاركتي و خودگردان 1

1 
وسالمت روان دانشجويان به در صد پوشش مشاوره اي 

 كل دانشجويان
 % 53 درصد 6430 536

 5503 تعداد 3153 0564 افزايش )كاهش( تعداد تيراژ نشريات دانشجويي 7

4 
تعداد شركت هاي دانش بنيان تأسيس يافته در سال 

 مربوطه
 0 تعداد 3 6

0 
نسبت تعداد مقاالت ايندكس شده در مجالت داخلي به 

 تطبيق يافته كل تعداد پژوهشگر
03 3/35 5/4 تعداد   

9 
نسبت تعداد مقاالت ايندكس شده درمجالت بين المللي 

 )خارجي( به كل تعداد پژوهشگر تطبيق يافته
33 3/35 0/4 تعداد   

1 

نسبت تعداد پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي پايان يافته 
كه در سطح ملي يا استاني مورد استفاده گرفته به كل 

 تحقيقاتي پايان يافتهپروژهاي 

% 0 درصد 06 6  

1 
تعداد پروژه هاي تحقيقاتي منجر به پتنت  وثبت مالكيت 

 معنوي
 5 تعداد 0 6
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 مقدار واحد سنجش مخرج صورت عنوان شاخص رديف

4 

نسبت تعداد دانشجويان طب سنتي )مجموع 

تخصصي طب سنتي،تخصص داروسازي( به كل 

 دانشجويان

% 4 درصد 6430 4  

0 
تعداد مقاالت تخصصي در حوزه طب و داروسازي 

 سنتي به كل مقاالت
% 3 درصد 645 3  

4 
نسبت تعداد مرگ مادران باردار به علل عوارض 

 حاملگي و زايمان به كل مواليد زنده
6 306/0  

تعداد در يكصد 

 هزار تولد زنده
0/04  

306/0 00 مرگ نوزادان 0 3/0 تعداد در هزار   

306/0 05 يک سالمرگ كودكان زير  9 3/3 تعداد در هزار   

306/0 36 مرگ كودكان زير پنج سال 1 0/64 تعداد در هزار   

640/6 01 مرگ به علت سوانح و حوادث 1 % 0 درصد   

640/6 030 مرگ به علت بيماري قلبي و عروقي 1 % 06 درصد   

640/6 603 مرگ به علت سرطان 7 % 65 درصد   

4 

بار شامل  1)حداقل  پوشش مراقبت دوران بارداري

 04مراقبت در  3هفته اول و  04يک مراقبت در 

 هفته دوم (

033/0  333/0 % 36 درصد   

633/6 پوشش مراقبت پيش از بارداري 3  333/0 % 00 درصد   

47 
سال  54ميزان شيوع ديابت در جمعيت  باالي 

 روستايي
 %3 درصد 306/01 000/6

430/0 زايمانپوشش حداقل دو بار مراقبت پس از  44  333/0 % 30 درصد   

503/0 پوشش خدمات هنگام ازدواج)ساليانه( 40  604/6 % 603 درصد   

49 
درصد خانواده هاي كمتر از سه فرزند كه داراي 

 فرزند دو ساله بوده كه مشاوره فرزندآوري شده اند
130/6  350/0 % 13 درصد   
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 مخرج صورت عنوان شاخص رديف
واحد 

 سنجش
 مقدار

3/6 روز  33303 643050 متوسط اقامت بيمار 4  

% 31 درصد 533 643050 ضريب اشغال تخت 0  

0/5 نفر 533 6000 سرانه نيروي انساني به تخت فعال 9  

1/4 نفر 533 050 سرانه نيروهاي پيرا پزشكي به تخت فعال 1  

1 
آمار پايگاههاي اورژانس شهري  تأسيس شده در 

 سال مربوطه
 4 واحد 5 5

1 
آمار پايگاههاي اورژانس جاده اي  تأسيس شده در 

 سال مربوطه
 4 واحد 60 60

% 04 درصد 0313 6000 زايمان به روش سزارين به كل زايمان ها 7  

4 
ساعت در  1درصد بيماران تعيين تكليف  شده ظرف 

 اورژانس هاي بيمارستاني
 % 03 درصد 03016 01304

 33655 نفر 003350 0 پزشكي نسبت جمعيت به تعداد تخت هاي روان 3

 6 نفر 144 336 نسبت كادر پرستاري به تخت موجود 4

 6 نفر 144 003 نسبت پرستار به تخت موجود 0

 5 نفر ICU 33 60نسبت پرستار به تخت در بخش هاي  9

1 
متوسط تعداد  پرستار به بيمار در هر روز در بخش 

 اورژانس
1/0 نفر  31 011000  

1 
غيرحرفه اي پرستاري به پرستار حرفه نسبت نيروي 

 اي
% 5 درصد 003 60  

1 
نسبت پرستار به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت تحت 

 پوشش
 60 نفر 003350 003

7 

نسبت پرستاران آموزش ديده دوره هاي كوتاه مدت 

حرفه اي شاغل در بخش هاي ويژه به كل پرستاران 

 شاغل در بخش هاي ويژه

% 644 درصد 33 33  

4 
نسبت  پرستاران شركت كننده در دوره هاي آموزش 

 مداوم به كل پرستاران
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 مخرج صورت عنوان شاخص ردیف
واحد 

 سنجش
 مقدار

 0.03 تعداد 640603 543533.03 ميانگين اقالم دارويي در نسخ 4

0 

نسبت تعداد نمونه برداري و آزمايش 

مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و 

( به PMSعرضه )بهداشتي در سطح 

 كل نمونه هاي تعيين شده در برنامه

 %644 درصد 053 053

9 

نسبت تعداد گزارش عوارض ناخواسته 

( به هر پزشک در ADRثبت شده )َِ

 دانشگاه

 0.35 تعداد 644 035

1 

نسبت تعداد واحدهايي كه برنامه هاي 

( ارزيابي PRPپيش نياز بهداشتي )

تحت شده اند به كل واحدهاي توليدي 

 نظر دانشگاه

 %644 درصد 60 60

1 

نسبت تعداد واحدهاي توليد كننده مواد 

خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

به تعداد كل  PRP درجه عاليبا 

 واحدهاي توليدي تحت نظر دانشگاه

 %63 درصد 60 0

1 

نسبت تعداد واحدهاي توليد كننده مواد 

خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

به تعداد كل  PRP درجه ضعيفبا 

 واحدهاي توليدي تحت نظر دانشگاه

 %4 درصد 60 4

7 
درصد نمونه هاي مردود شده در 

 آزمايشگاه به كل نمونه هاي آزمايشگاه
 %51 درصد 0534 303

4 
داروخانه هاي متوسط امتياز ارزشيابي 

 تحت نظارت دانشگاه
 040.3 امتياز 00 01053

3 
متوسط امتياز ارزشيابي شركتهاي پخش 

 دارويي تحت نظارت دانشگاه
 064.4 امتياز 0 6304

47 

نسبت واحدهاي بيمارستاني داراي 

حساب دارويي تفكيک شده به كل 

 واحدها

 %644 درصد 0 0
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 مخرج صورت عنوان شاخص ردیف
واحد 

 سنجش
 مقدار

66 

نسبت بدهي دارو و ملزومات 

پزشكي كليه واحدهاي تحت 

پوشش دانشگاه در پايان سال به 

مجموع كل خريدهاي دارو و 

ملزومات پزشكي در همان سال 

 )ميليارد ريال(

 %05 درصد  004،444،444،444  33،444،444،444

60 

نسبت تعداد نسخ بيمارستاني 

حاوي دارو ملزومات پزشكي 

فارماكوپه بيمارستان به  خارج از

 كل نسخ بيمارستاني

% 4 درصد 13341 4  

65 
ميانگين كمبودهاي دارويي 

 ماهيانه
 63.4 تعداد 60 634

60 

درصد استفاده از نشانگر رنگي 

تغذيه اي بر روي محصوالت 

مشمول در كارخانه هاي توليدي 

 تحت پوشش

% 644 درصد 601 601  

63 

شده درصد اقدامات قانوني انجام 

در برابر موارد عدم انطباق يا 

تخلفات مشاهده شده مستند در 

 باز رسيها

% 644 درصد 01 01  

61 

در صد روشهاي آزمون اعتبار 

(به validationبخشي شده)

كل روشهاي آزمون مورد 

 استفاده

% 13 درصد 606 600  

63 

درصد موفقيت در اجراي برنامه 

هاي مهارت 

 (PT/CRM/RMآزمايي)

%03 درصد 60 63  

 


