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کی 

  سخن نخست
 بدون تردید مدیریت هرسازمان وارگانی وابسته به در دسترس بودن آمارصحیح ومستندمی باشد
مدیریت خوب پیش شرط الزم براي افزایش کارایی واثربخشی خدمات تندرستی است براي آنکه 

ریت ن در هر نقطه اي از چرخه مدیاطالعات بطور مطلوب بر مدیریت تاثیر گذارد باید تصمیم گیرندگا
 از آن اطالعات استفاده نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم طبق روال سالیان گذشته اقدام به 
که با هدف دستیابی به اطالعات منسجم وکامل از آمارهاي  نموده  1396گردآوري  سالنامه آماري سال 

ر در ه وحاصل تالش کارشناسان اداره آمار واطالع رسانی و رابطین محترم آمابخش  تهیه گردید دهموجود در 
. امید است در بهبود کمی وکیفی خدمات ارائه شده توسط مسئولین وکارکنان معاونت هاي دانشگاه می باشد

  واحدهاي مختلف دانشگاه  وبرنامه ریزي صحیح جهت آینده اي بهتر،موثر واقع شود.
مجموعه اي خالی از اشکال نیست. امیدواریم با ارائه انتقادات وپیشنهادات سازنده خود  بدون شک ارائه چنین

  ،ما رادرپربارنمودن محتواي مجموعه هاي آتی یاري نمایید.

  

  دکترمحمدرحمانیان

  رئیس دانشگاه
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 تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشجوي پزشکی تحت عنوان 40با پذیرش  1356دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 

  دانشکده پزشکی  فعالیت خود را زیر نظر دانشگاه شیرازآغاز نمود  .

متر مربع باز سازي گردید و  5000با زیر بناي 1364پس از پیروزي انقالب اسالمی ،ساختمان دانشکده در سال 

  ري فعالیت مجدد خود را شروع کرد .دانشجوي پرستا 20دانشجوي پزشکی و  90با پذیرش  1365در سال  

ازدانشگاه علوم پزشکی شیرازمنفک و بطور 1375دانشکده بدنبال ادغام با واحدهاي بهداشتی درمانی در سال 

 مستقل تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت .

متر مربع زیر 12500مع پردیس  دانشگاه با مجت 1387دانشکده به دانشگاه ارتقاء یافت ودر سال  1386در سال 

ا، وفناوري، دانشجویی وفرهنگی ، دارووغذتحقیقات بنا افتتاح گردید معاونتهاي دانشگاه شامل توسعه، آموزشی ،

 درمان وبهداشتی میباشد

شامل خوابگاههاي دختران(بوستان ،گلستان ،  خوابگاه دانشجویی 7 دانشگاه داراي 1396درپایان سال 

وپانسیون  دانشگاه،استخر .مجموعه ورزشی بوده است.ستان کوثر)وپسران (احسان ،شهیداکبري ،وشهیددانشپور)بهار

  پزشکان دراین مجتمع واقع شده است.

 بوده ودر رشته هاي دکتري تخصصی سه دانشکده پزشکی ، پرستاري و پیراپزشکیدانشگاه داراي  

قطع و می ارشد انگل شناسی وپرستاري داخلی جراحی ، کارشناساطفال ،دکتري عمومی پزشکی  بیهوشی و

پرستاري ، اتاق عمل ، هوشبري ، بهداشت عمومی ،علوم آزمایشگاهی وفوریتهاي  کارشناسی در رشته هاي 

  پزشکی دانشجو می پذیرد .

نفر 200نفر وپذیرفته شدگان در رشته هاي فوق الذکر   1074دانشجویان درحال تحصیل 

  بوده است.
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شگاه   شکی جهرم با  دان شی درمانی   علوم پز ستان آموز ستان درمانی  (مطهري وپیمانیه) و دوبیمار اتم  خیک بیمار

ــت   ــی مربوطه ، درحوزه بهداش ــص ــهري،    9مرکزو  6االنبیا خفرودرمانگاههاي تخص ــتی درمانی ش پایگاه بهداش
پایگاه اورژانس شهري    15وخانه بهداشت   66،یک مرکز تسهیالت زایمانی، بهداشتی روستایی    پایگاه 1مرکزو 14

  درحال خدمت رسانی به مردم شهرستان وشهرهاي همجوار می باشد. یک اورژانس هوایی 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 )
 1396سال 

0 0 0 0 0 0 0 0 
شکایات ارجاع شده از دفتر ارزیابی عملکرد و 

 پاسخگویی به شکایات

 شکایات ارجاع شده از سوي ریاست دانشگاه  2 0 1 0 0 0 0 3

 تحویل با مراجع مستقیم به اداره بازرسی 8 3  1 0 0 2 0 14

 ارجاع شده از دستگاه هاي ناظر برون سازمانی 0 0 1  2 0 0 0 3

 ارجاع شده از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی 0 0 0 0 0 0 0 0

 ارجاع شده از سایر مراجع 0 0 0 0 0 0 0 0

 جمع 10 3 3 2 0 2 0 20

 

  مقایسه تعداد شکایات واصله به دفتر رسیدگی به شکایات

 
 د شکایات واصله به دفتر رسیدگی به شکایات می باشد.نمودار فوق نشان دهنده روند کاهشی تعدا
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  دانشگاهامورحقوقی 

تعداد کل پرونده هاي   پرونده هاي اجرائی  پرونده هاي مختومه  نوع پرونده

  کل  حقوقی  کیفري  کل  حقوقی  کیفري  سال  مطروحه

  48  31  6  25  17  13  4  1393سال 

  32  11  9  2  21  9  12  1394سال 

  34  23  7  16  11  6  5  1395سال

  33  13  3  10  20  5  15  1396سال

  

 نمودارمقایسه عملکرد امورحقوقی
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  کمیته رفاهی دانشگاه 

  مبلغ  تعداد  عملکرد

  ریال 000/800/893/16  نفر 675  4، تبصره 3واگذاري وام به پرسنل رسمی، پیمانی، تبصره 
  ریال 000/000/300/3  نفر 165  بازنشستگانواگذاري وام 

  ریال 000/000/400/4  نفر14  رهن منزل به اعضاء هیات علمی و متخصصین جدیدالورودواگذاري وام 
  ریال 000/000/300/1  نفر 13  واگذاري وام خریدلوازم منزل  به اعضاء هیات علمی و متخصصین جدیدالورود

  ریال 000/100/493  -  هزینه پاداش به فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه
  ریال 000/000/665/2  نفر2665  دانشگاهن نیه به پرسنل وبازنشستگاپرداخت کارت هدیه رمضا

  انعقاد قرارداد بیمه نامه آتش سوزي ،سیل وزلزله کلیه مراکز درمانی واداري دانشگاه 
1/025/921/977/873 

  ریال
برگزاري اردوهاي زیارتی وسیاحتی جهت واحدهاي مختلف تحت پوشش دانشگاه درون استان و 

  (مشهد ،گیالن،قشم،کیش ،سپیدان، سی سخت،  و...) خارج ازاستان
  ریال 000/000/000/2

،رادیولوژي،بهورز، برگزاري مراسم و پرداخت کارت هدیه به مناسبت روز کارمند
  ،ماما،پرستار،آزمایشگاه ، کارگر وروز حمل ونقل

  ریال 1/ 000/000/347

  یتوزیع غذا جهت پرسنل و اعضاي خانواده به مناسبت هاي شغل
  نفر)320برگزاري اردوي زیارتی کربالي معلی  جهت کارکنان دانشگاه در فروردین ،مرداد ،شهریور،مهر ،آبان ماه(

  نفر ازپرسنل معاونت هاي مختلف دانشگاه 226برگزاري اردوي زیارتی مشهد مقدس جهت 
  تباري بیمه  ملت جهت پرسنل دانشگاهتنظیم تفاهم نامه کارت اعو انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان با بیمه سینا

  بابت اسکان در مهمانسراي دانشگاه علوم پزشکی شیراز وسایر دانشگاههاي علوم پزشکی کشورصدور معرفینامه جهت پرسنل 
  صدور معرفینامه جهت پرسنل بابت خرید اقساطیمورد)   و  10تنظیم تفاهم نامه با شرکت ها و فروشگاههاي مختلف (

  مایشگاه فرش عالی مقام کاشان جهت پرسنل دانشگاهبرگزاري ن
یگیري انعقاد پ پیگیري انعقاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دانشگاه دربرابرکارکنان اداره توسعه فیزیکی ، امورعمرانی وتاسیسات و

  عمومی و فنی مدیران دانشگاهبیمه نامه مسئولیت مدنی 
  هت استفاده پرسنل بازنشسته دانشگاهانعقاد قرارداد با استخر شناي شهید فرجام ج

تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت استفاده اعضاي هیئت علمی دانشگاه از امکانات رفاهی آن دانشگاه 
  (ورزشی و سالن غذاخوري)
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  و کمکهاي معیشتی اعطایی به کارکنان دانشگاه   عداد وامهات

  
  افزایشی واگذاري وام ها وکمکهاي معیشتی به کارکنان دانشگاه می باشد.نمودار فوق نشان دهنده روند 

 
   

437 477 464

643 659

808 840

١٣٩٠سال ١٣٩١سال  ١٣٩٢سال  ١٣٩٣سال  ١٣٩۴سال  ١٣٩۵سال ١٣٩۶سال 

نفر
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  روابط عمومی دانشگاه

 اخبــار و رسـانـه
 دانشگاه به صورت روزانه هايانعکاس اخبار حوزه ریاست و  معاونت 
  96عنوان خبري و متون آموزشی از ابتداي سال  140درج  

 فرایند درج خبر : 
 ه یکی از معاونت هاي دانشگاه و تماس مستمر با رابطین جهت خبرگیرياختصاص هر روز هفته ب 
 انتخاب سوژه 
  تنظیم و تدوین و ویرایش متن خبر 
  تصویر 
  تایید مدیریت 
  .درج در سایت دانشگاه/ وبداي وزارت بهداشت/ ارسال به شبکه هاي اجتماعی شامل تلگرام. سروش

 اینستاگرام و آپارات 
 ارتباط با رسانه

 ال اخبار سنیم و کانت مهر.فارس. شامل :خبرگزاري ایسنا. ایرنا.صدا و سیما.(ط مستمر با خبرگزاري ها رتباا
 )جهرم 

  ارتباط با مطبوعات محلی 
  جهت پوشش اخبار و رویدادهاي مهم دانشگاه سیماارتباط مستمر با مرکز صدا و 

 روابط عمومی الکترونیک 
 . پورتال دانشگاه :1

 دانشگاه به صورت روزانهپورتال در صفحه نخست  درج اخبار دانشگاه 
 درج اطالعیه ها 
  به روز نمودن بنر متحرك سایت 
  آلبوم تصاویر 
  تکمیل و به روز رسانی صفحه روابط عمومی 
 درج اخبار دانشگاه در وبداي وزارت بهداشت .2
 Sms     

 .  سامانه3 
 انعکاس اخبار در شبکه هاي اجتماعی

 :عضو  1840( تلگرام(    
 :عضو 540( سروش( 
 :فالوور 1200( اینستاگرام( 
 . آپارات 

  



 

 
 

15 

 سمعی و بصري 
  کپشن خبري 200تهیه ،  فیلم و کلیپ 84تولید 
 تهیه تصاویر و آرشیو عکس 
 فیلمبرداري وعکاسی ازمراسم هاي جشن، افتتاحیه ها، اختتامیه ها، کنگره ها و همایش هاي دانشگاه 
 	نیاز حسب شده ضبط فیلمهاي مونتاژ و تدوین 
  تصویربرداري دوره اي از پروژه هاي عمرانی دانشگاه و تولید و انتشار گزارش مصور از آنها 

 در برگزاري مراسم ها  برگزاري و مشارکت
  تهیه تقویم مناسبت هاي ملی و سالمت جهانی (تنظیم پیام متناسب با هر مناسبت /تهیه گزارش خبري

 و گزارش سالمت) 
  جشن. جشنواره ها و افتتاحیه ها و ... برگزاري مراسم هاي 
 تهیه تقدیرنامه 

 تبـــلیغــــات 
  چاپ بنر خوشامد، اطالعیه ها، تبریک و تسلیت 
 تبلیغات محوطه دانشگاه 
  تبلیغات شهري 

 انتشــــارات 
  : نشریات 

 ر امور بتدوین و ویرایش کلیه مطالب، تصاویر، تهیه مستندات، طراحی و امور اجرایی و نظارت  ، تنظیم
 چاپ 

 : بروشورها 
  تنظیم متون، طراحی و نظارت بر امور چاپ 

 دیگر اقدامات...
 مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی با مسـئوالن  –وگوهاي اختصاصی هاي خبري و گفترگزاري نشستب

 دسـتگاه 
  تهیه جوابیه، توضیح، اصالحیه، تکذیبیه و تائیدیه با هدف شفاف سازي 
 ه در موقع به انتقادات و شبهات به رسانه انعکاس اخبار وزارتخانه و پاسخگویی بهها نسبت بپایش رسانه

 مقاطع مختلف رسانه
  طور مستمرو شبکه هاي اجتماعی به تدوین و قرار دادن بولتن اخبار مهم وزارت متبوع در سایت 
 هاي وزارت متبوع.پوشش خبري و تصویري مراسم و برنامه    
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  انسانیمنابع مدیریت 

  

  

  1396سال   1395سال  عنوان
  7461  5223  صدوراحکام کارگزینی
  400  350  تنظیم خالصه پرونده

  28  33  تبدیل وضع کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی
  190  200  تبدیل وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

  30  20  برقراري وتائید حقوق موظفین وبازنشستگان
  400  500  تشکیل پرونده امورگزینش استخدامی

  42  40  دپرونده هاي مطرح شده درنقل وانتقاالتتعدا
  25  15  تبدیل صندوق بازنشستگی

 4 0  استردادبیمه عمرمتوفیان دانشگاه

  55  58  پرداخت کمک هزینه فوت وازدواج
  94  73  صدور وابطال دفترچه بیمه

  43  20  محاسبه مدت سربازي
  22  35  محاسبه مدت طرح

  235  142  امورمربوط به صدور معرفینامه طرح
  75  77  امورمربوط به صدور گواهی نامه پایان طرح
  16  13  امورمربوط به جذب متخصصین ضریب کا

  5  0  امورمربوط به جذب طرح هیات علمی
  12  4  امورمربوط به جذب متعهدین خدمت در قالب هیات علمی

  14  2  امورمربوط به جذب  هیات علمی
  2  2  امورمربوط به جذب پیام آوران بهداشت

  2200  2200  امورمربوط به وروداطالعات وتکمیل نهائی فرمهاي ارزشیابی
  42  40  امورمربوط به نقل وانتقاالت

  95  100  ارسال گزارشهاي مختلف آماري
  81  48  امورمربوط به آزمون استخدامی
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  1396توزیع فراوانی پرسنل شاغل در دانشگاه  درسال 

  

   

  نوع استخدام
  

  محل خدمت
  رسمی
  قراردادکارمعین  پیمانی  

  )3(تبصره
پیام آور 
طرحی 
 kوضریب 

مشاغل 
  کارگري
(تبصره 

4(  
پزشک    شرکتی

  جمع  سایر  خانواده

معاونت آموزشی، 
 0  0  23  9  29  9  21  تحقیقات وفناوري

  (راننده)2
  93  

معاونت دانشجویی  
  41  (راننده)4 0  0  14  2  9  2  10  وفرهنگی

  
  52  69  36  15  231  معاونت بهداشتی

 نفر4(8
پزشک 
  خانواده)

53 )13 
نفر پزشک 

نفر  2و
دندان 
پزشک 

  ماما) 38و

  487  (راننده)23

معاونت توسعه 
  148  (راننده)13  0  8  30  0  43  10  44  وحوزه ریاست

  26  (راننده)1  0  0  3  6  5  0  11  ستادمعاونت درمان
  98  0  0  0  1  13  39  16  29  اورژانس

  608  اننده)(ر4  0  28  117  169  81  19  190  بیمارستان پیمانیه

  0  5  110  109  87  30  191  بیمارستان مطهري

پزشک 9(16
متخصص 
مرد ، یک 
عمومی زن 

  راننده)6و 

548  

  0  35  11  64  6  8  35  بیمارستان خفر
پزشک 3( 4

عمومی 
مردویک 

  راننده)
163  

  0  0  11  13  22  3  17  معاونت غذاودارو
(یک 2

داروسازویک 
  دامپزشک)

68  

  5  0  0  0  0  0  0  0  5  ماموربه خدمت
  2285  69  53  84  372  454  357  112  784  جمع کل
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  1396شاغل دردانشگاه  سال توزیع فراوانی پرسنل 

  مدرك
 
  محل خدمت

  دکترا

فوق 
فوق   لیسانس  لیسانس

  جمع  زیردیپلم  دیپلم  دیپلم

ص
خص

مت
می  

عمو
ک 

پزش
کی  

پزش
ان 

دند
  

ساز
دارو

  

    590  30  42  66  315  36  4  2  12  2  زن  رسمی
  275  16  59  28  111  26  2  4  21  8  مرد 784

  36 0  1  0  29  4 0 0  1  1  مرد 112  76 0  3  7  57  8 0 0  1  0  زن  پیمانی

  181 0  35  42  96  6  1  0  1  0  مرد 357  176 0  22  23  124  6 0 0  1  0  زن  قراردادکارمعین
پیام آور طرحی 

 kوضریب 
    354 0 0  2  282  20  5  4  18  23  زن

  100 0 0  5  73  2  1  4  3  12  مرد 454

  258  114  144    0 0 0 0 0 0  مرد 372  114  63  51    0 0 0 0 0 0  زن  مشاغل کارگري

  36  0  23  2  9 2 0 0 0 0  مرد  84  48  3  10  3  32 0 0 0 0 0  زن  شرکتی

  6  0  0  0  0  0  0  0  6  0  مرد  53  47  0  0  29  9  0  0  2  7  0  زن  پزشک خانواده

  68  7  47  0  0  0  1  0  *4  9  مرد  69  1  0  0  0  0  0    0  1  0  زن  سایر(قرارددي)

  960  23  309  191  318  40  5  8  36 30  مرد  2285  1325  33  128  193  819  70  9  8  40 25  زن  جمع
  

  نمودار فراوانی پرسنل شاغل دردانشگاه

  

رسمی
34%

پیمانی
5%

قرارداد کارمعین
16%

اطرحی ،پیام آوروظریب ک
20%

مشاغل کارگري
16%

شرکتی
4%

پزشک خانواده
2%

سایر
3%



 

 
 

  جنسیت 19
  نوع استخدام

  جمع  مرد  زن

  784  275  509  یرسم
  112  36  76  پیمانی

  357  181  176  قراردادکارمعین
  454  100  354 وپیام آور kطرحی وضریب

  372  258  114  مشاغل کارگري
  84  36  48  شرکتی

  53  6  47  پزشک خانواده
  69  68  1  سایر
  2285  960  1325  جمع

  

  1396نمودار 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
1390  1391  1392  1393  1394  1395  1396  

  896  816  842  865  864  832  867  رسمی وپیمانی

  357  422  418  427  452  430  386  قراردادکارمعین

  1032  952  916  842  762  737  696  سایر

  2285  2190  2176  2134  2078  1999  1949  جمع

  

  یش پرسنل شاغل در دانشگاه  افزا روند دارنمو

  
  نمودار نشان دهنده روند افزایش پرسنل شاغل در دانشگاه طی  چند سال اخیر 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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مودار مجوزهاي استخدامی تخصیص داده شده به دانشگاهن  
 

 
 مورد قرارداد کار معین بوده است. 23مورد استخدام پیمانی و 81تعداد 1396مجوز سال 104زم به ذکر است که از ال
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  1396پزشکان متخصص وفوق تخصص  شاغل دردانشگاه سال 

  جمع  زن  مرد  نوع تخصص
  7 4  3 داخلی
  4 3  1 قلب

  3 0  3 عفونی
  5 2  3 اطفال

  1  0  1  یمیجراحی پالستیک وترم
  1 1  0 جراحی سرطان

  1 1  0 هماتولوژي وسرطان اطفال
  4 2  2 روانپزشکی
  10 2  8 بیهوشی

  7 4  3 پرتونگاري
  5 2  3 آسیب شناسی

  4 1  3 پوست وآمیزشی
  6 0  6 جراحی عمومی

  3 0  3 ارولوژي
  4 1  3 ارتوپدي

  3  1  2  توانبخشی
  2 .  2 جراح مغزواعصاب
  1 1  0 داخلی مغزواعصاب
  1  1  0  بیماریهاي اعصاب
  2 1  1 گوش ، حلق وبینی

  10 10  0 زنان وزایمان
  7 2  5 چشم

  3 0  3 گوارش و کبد بالغین
  1  1  0  نفرولوژي

  1 0  1 پزشکی اجتماعی
  1 0  1 فلوشیپ درد
  2  2  0  غدد بزرگسال
  7  5  2  طب اورژانس

  106  47  59  جمع
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  1396شغلی (شامل رسمی، پیمانی و... ) سال یراپزشکان شاغل دردانشگاه  برحسب رشته هاي پ
 زن مرد رشته وتخصص
 24 3 کارشناس سالمت روان

  9    روانشناسی بالینی
 1 0 کارشناس بینائی سنجی
 1 0 بهداشت کاردهان ودندان

 شرکتی) 24(418  (یک شرکتی)100 پرستارلیسانس وباالتر
 3 1 پرستارفوق دیپلم
  2  1  پژوهشگر سالمت

 پزشک خانواده) 9یک شرکتی و(117  نس وباالترمامالیسا
  پزشک خانواده)29شرکتی و3(84    ماما کاردان

 3 18 بهیار
 0 1 کمک بهیار(بهدار)

 74 28 بهورز
  شرکتی) 4(40 3 کارشناس  هوشبري

 9 1 کاردان وتکنسین هوشبري
 (دوشرکتی)33 7 کارشناس اتاق عمل

 15 8 کاردان وتکنسین اتاق عمل
 3 67 اس  امورفوریتهاي پزشکیکارشن

 0 11 کاردان وتکنسین امورفوریتهاي پزشکی
  6  7  کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی

  2 0 کارشناس امورتوانبخشی
 18 (دوشرکتی)15 کارشناس بهداشت محیط

  2  (دوشرکتی)4 کاردان وتکنسین بهداشت محیط
 2 8 کارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماریها

  0  6  ارزه با بیماریهاکارشناس مب
 0 10 کاردان پیشگیري ومبارزه با بیماریها

 6  کارشناس بهداشت حرفه اي
 0 2 کاردان بهداشت حرفه اي
 1 0 مددکار بهداشتی ودرمانی
  1  0  مربی خدمات بهداشتی
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  1396پیراپزشکان شاغل دردانشگاه  برحسب رشته هاي شغلی (شامل رسمی، پیمانی و... ) سال 
 زن مرد وتخصص رشته

 4 0 کارشناس برنامه وخدمات غذائی (کارشناس تغذیه)
 2 2 کارشناس موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی

  4      2  کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو وبهداشتی
 یک شرکتی)(39 (یک شرکتی)25 کارشناس آزمایشگاه

  2  1  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
 5 1 هاکارشناس اموربیمارستان

 27 9 کارشناس فناوري اطالعات سالمت
  4  1  کاردان فناوري اطالعات سالمت

 15 2 کارشناس  بهداشت خانواده
 26  کاردان وتکنسین بهداشت خانواده

  2 1  پژوهشگر سالمت
  1  0  تکنسین اموردارویی
  1      0  کارشناس امورداروئی

  1  0  کارشناس ساخت پروتز هاي دندان
  3  0  طات وعملیاتکارشناس ارتبا

  1  0  کارشناس اقتصاد سالمت
  18  1  کارشناس بهداشت عمومی

  19  10  کارشناس پرتوشناسی
  1  5  کاردان پرتوشناسی

  1  0  کارشناس پرتودرمانی
  1  0  کارشناس تعالی سازمانی سالمت

  1  مسئول پذیرش آمارومدارك پزشکی
  

0  

 جمع کل
362 1051  

1413  
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  ) دانشگاهkی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی وضریباعضاي هیئت علمی (رسم

 تعداد  سال
1390  81  
1391  85  
1392  98 
1393  99  
1394  110  
1395  110  
1396  121  

 

  نمودار روند تغییرات تعداد اعضاي هیئت علمی دانشگاه 

  
  نکته قابل توجه روندصعودي نمودارمی 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 kی وضریباعضاي هیئت علمی (رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرح

  

  1396)دانشگاه  kوضریب نمودار اعضاي هیئت علمی (رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی 

 

   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

دانشیار استادیار مربی استاد
مرد 13 37 20 1

زن 1 27 22 0

مرد زن

  1396سال   1395سال   1394سال   1393سال   1392سال  شرح
  121  110  110  99 98 جمع هیئت علمی

  1  0  1  1 1 استاد
  14  6  7  6 4 دانشیار
  64  62  64  51 54 استادیار

  42  42  38  41 39 مربی
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  شاغل دردانشگاه و..) kتعداد اعضاء هیئت علمی(رسمی،پیمانی،طرحی،ضریب

  جمع    کارشناس ارشد PHD  پزشک متخصص وفوق تخصص
زن                   مردزن                   مرد  زن  مرد  زن  مرد
31  22  20  6  20  22  71  50  

  

  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد

  زن  مرد  زن  مردزن                   دمر  زن  مرد  زن  مرد

1  0  13  1  37  27  20  22  71  50  
  

  مرتبه علمی
  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد  نوع استخدام

  رسمی
 5  1  3  1  0  زن
  24  2  8  13  1  مرد

  پیمانی
  30  17  13  0  0  زن
  30  16  14  0  0  مرد

  متعهدخدمت
  10  0  10  0  0  زن
  11  0  11  0    مرد

  طرحی
  4  4  0  0  0  زن
  2  2  0      مرد

مشمولین ماده 
  2  0  2  0  0  مرد  (سرباز)1

  سایر
  1  0  *1  0  0  زن
  2  0  2  0  0  مرد

  جمع کل
  50  22  27  1  0  زن
  71  20  37  13  1  مرد

 7تبصره   
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  مقایسه تعداد اعضاي هیئت علمی دانشگاه 
  سال

سال   1392سال   1391سال  1390سال  نوع استخدام
1393  

سال 
1394  

سال 
1395  

سال 
1396  

  89  77  78  79  78  58  56  رسمی وپیمانی
 kطرحی وضریب

 وسرباز،قرارداي
25  27  20  20  32  33  32  

  121  110  110  99  98  85  81  جمع
  

  1396نمودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت 

  

  

1396نمودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه سال 

  

59%
41%

مرد

زن

استاد
1%

دانشیار
11%

استادیار
53%

مربی
35%

استاد دانشیار استادیار مربی
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  1396) دانشگاه سالkعلمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب اسامی اعضاي هیئت
  ردیف  نام  نام خانوادگی  مدرك تحصیلی  رشته تحصیلی  مرتبه علمی نوع استخدام

  1  محمد  شجاعی  دکتري تخصصی  بیماریهاي قلب وعروق  استاد رسمی
  2  محمدصادق  صنیع جهرمی  دکتري تخصصی  بیهوشی  دانشیار رسمی
  3  حسن  ضابطیان  دکتري تخصصی  یبیهوش  دانشیار رسمی
  4  رضا  صحرائی  دکتري تخصصی  بیهوشی  دانشیار رسمی
  5  محمد  رادمهر  فلوشیپ  بیهوشی (درد)  دانشیار رسمی

بیماریهاي عفونی   دانشیار رسمی
  6  رحیم  رئوفی جهرمی  دکتري تخصصی  وگرمسیري

  7  کرامت اله  رحمانیان  دکتري تخصصی  پزشکی اجتماعی  دانشیار رسمی

دکتري تخصصی   انگل شناسی پزشکی  دانشیار  میرس
pHD  8  کاوس  صلح جو  

دکتري تخصصی   کالم اسالمی  دانشیار  رسمی
pHD  9  لطف اله  دژکام  

دکتري تخصصی   فیزیولوژي  دانشیار رسمی
pHD  10  حسنعلی  عابدي  

دکتري تخصصی   فیزیولوژي  دانشیار رسمی
pHD  11  دانش  جوشقانی  

دکتري تخصصی   المیقرآن و متون اس  دانشیار رسمی
pHD  12  محمدحسین  مدبر  

انگل   دانشیار رسمی
  شناسی(ایمونولوژي)

دکتري تخصصی 
pHD  13  محمد حسن  دوامی  

دکتري تخصصی   علوم تشریحی  دانشیار رسمی
pHD  14  محمد  پور احمدي  

دکتري تخصصی   برنامه ریزي آموزشی  دانشیار  رسمی
pHD 

  15  لیلی  مصلی نژاد

 16  مسیح اله  شاکري  دکتري تخصصی  بیماریهاي عفونی  دیاراستا  7قرارداد تبصره

 17  حمیده  اکبري  دکتري تخصصی  طب اورژانس  استادیار  7قرارداد تبصره

  18  امیر  اسکندري  دکتري تخصصی  اطفال  استادیار  7قرارداد تبصره
  19  رضا  اینالو دکتري تخصصی  ارولوژي  استادیار پیمانی
  20  حسین  حکیم الهی صیدکتري تخص  ارولوژي  استادیار رسمی
  21  وحید  مقرب  دکتري تخصصی  اطفال  استادیار رسمی

رحمانیان   دکتري تخصصی  اطفال  استادیار پیمانی
  22  احسان  کوشککی

  23  کاوس  اشراقیان  فوق تخصص  گوارش کبد وبالغین  استادیار پیمانی

فوق تخصص خون   استادیار متعهد خدمت
  24  ارمغان  وفافر  فوق تخصص  وسرطان اطفال

غدد درون ریز   استادیار پیمانی
  25  فاطمه  افتخاریان  فوق تخصص  ومتابولیسم
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 1396) دانشگاه سال kاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

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

بیماریهاي قلب و   استادیار پیمانی
زینب   فتاح جهرمی  کتري تخصصید  عروق

  26  السادات

  27  احمد  رستگاریان  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
  28  محمد حسن  دم شناس  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی

طالب نیاي   دکتري تخصصی  رادیولوژي  استادیار پیمانی
  جهرمی

سمیه 
  29  السادات

  30  مهشید  البرزي  فلوشیپ  زنان وزایمان(نازایی)  استادیار پیمانی
  31 محمد رحمانیان  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
  32  اسماعیل  رعیت دوست  دکتري تخصصی  طب اورژانس  استادیار پیمانی

بیماریهاي قلب و   استادیار قراردادي
  33  خاطره  دهقانی  دکتري تخصصی  عروق

  34  حسین علی  ردرستمی پور ف  دکتري تخصصی  داخلی  استادیار متعهد خدمت

بیماریهاي قلب و   استادیار قراردادي
  35  اقدس  شادمهر  دکتري تخصصی  عروق

  36  معصومه  پورمختاري  دکتري تخصصی  ارتوپدي  استادیار پیمانی
  37  طیبه  عزیزي  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار  متعهد خدمت

بیماریهاي مغز   استادیار  قراردادي
  38  مریم  جهرمی جاللی  دکتري تخصصی  واعصاب

 39  زهرا  مصلی نژاد  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار  پیمانی

  40  سلما  آهی  فوق تخصص  غدد بزرگسال  استادیار  متعهد خدمت
  41  مهسا  ترابی جهرمی  فوق تخصص  نفرولوژي  استادیار  متعهد خدمت
  42  مالها  رحمانیان حقیقی  دکتري تخصصی  بیماریهاي اعصاب  استادیار  متعهد خدمت

  43  سارا  متین  دکتري تخصصی  اطفال  استادیار  قراردادي
 44  محمد  عیسائی  دکتري تخصصی  جراحی مغز واعصاب  استادیار  متعهد خدمت

جراحی پالستیک   استادیار متعهد خدمت
  45  بهزاد  غفاري  فوق تخصص  وترمیمی

آسیب شناسی بالینی   استادیار  پیمانی
  46  فرهنگ  هوشمند  دکتري تخصصی  وتشریحی

  47  سمانه  عبیري جهرمی  دکتري تخصصی  طب اورژانس  استادیار  پیمانی
  48  نسرین  قشقایی زاده  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار  متعهد خدمت

دکتري تخصصی   پرستاري  استادیار رسمی
pHD  49  محسن  فاصله جهرمی 

دکتري تخصصی   پرستاري  استادیار رسمی
pHD  

شهسواري 
  50  سارا  اصفهانی
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 1396) دانشگاه سال kامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریباس

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

  51  شهرام  شفا  دکتري تخصصی  ارتوپدي  استادیار  متعهدخدمت
  52  مهرناز  عتیقه چیان  دکتري تخصصی  چشم  استادیار  متعهدخدمت

 53  حسن  رضانژاد  pHDدکتري تخصصی   انگل شناسی  استادیار  یپیمان

 54  فریدون  کاووسی غربی  pHDدکتري تخصصی   آناتومی  استادیار  پیمانی

  55  نجمه  صادقی  pHDدکتري تخصصی   فیزیولوژي  استادیار  متعهد خدمت

فارماکولوژِي(سم   استادیار  متعهد خدمت
 56  شکوفه  آتش پور pHDدکتري تخصصی   شناسی)

حاجیانی قطب   pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار تعهد خدمتم
  57  ملیحه  آبادي

  58  افسانه  رنجبر  pHDدکتري تخصصی   فیزیولوژي  استادیار رسمی

باکتري شناسی   استادیار متعهد خدمت
 59  فرزان  مدرسی  pHDدکتري تخصصی   پزشکی

 60  اباذر  روستا زاده میانده  pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار  پیمانی

  61  علی  دهقانی pHDدکتري تخصصی   پرستاري  استادیار متعهد خدمت

پرستاري گرایش   استادیار رسمی
  62  رسول  اسالمی اکبر pHDدکتري تخصصی   داخلی وجراحی

  63  اکبر  هاشمی طیر  pHDدکتري تخصصی   هماتولوژي  استادیار  متعهد خدمت
  64  میرزاعلی  مفضل جهرمی  pHD دکتري تخصصی  ایمنی شناسی  استادیار  متعهد خدمت
  65  محسن  علی پور  pHDدکتري تخصصی   نانوبیوتکنولوژي  استادیار  متعهد خدمت

  66  محمد هادي  ثامنی  pHDدکتري تخصصی   زبان انگلیسی  استادیار  پیمانی
 67  مجتبی  قائدي  دکتري تخصصی  جراحی  استادیار پیمانی

  68  دالعلیعب  سپید کار  دکتري تخصصی  جراحی  استادیار رسمی

چشم پزشکی(ویتره   استادیار رسمی
  69  طاهر  یزدچی نژاد  فلوشیپ  ورتین)

جراحی کلیه ومجاري   استادیار پیمانی
 70  علیرضا  یوسفی  دکتري تخصصی  ادراري

 71  فریده  مقرب  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار پیمانی

  72  ژیال  رحمانیان  دکتري تخصصی  داخلی  استادیار  قراردادي
  73  محمدیعقوب  راجپوت  فوق تخصص  گوارش کبد و بالغین  استادیار سمیر

  74  مسعود  عزیزي  فوق تخصص  گوارش وکبد بالغین  استادیار  متعهدخدمت
  75  فرشید  شکوهی  دکتري تخصصی  گوش وحلق وبینی  استادیار  متعهدخدمت
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 1396) دانشگاه سال kاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

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

دکتري تخصصی   قارچ شناسی پزشکی  استادیار  متعهد خدمت
pHD  76  غالمرضا  شکوهی  

دکتري تخصصی   آموزش بهداشت  استادیار  متعهد خدمت
pHD  77  نادر  شریفی  

  78  مسعود  قانعی جهرمی  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
  79  مرضیه  حق بین  فلوشیپ  جراحی سرطان  استادیار رسمی
  80  عبدالرضا  ستوده جهرمی  کارشناسی ارشد  ایمنولوژي  مربی پیمانی
  81  شیوا  بیگی زاده  کارشناسی ارشد  آمار  مربی پیمانی

آموزش پرستاري   مربی رسمی
  82  سعید  سبحانیان  کارشناسی ارشد  گرایش بهداشت

  83  صدیقه  نجفی پور  کارشناسی ارشد  پزشکیآموزش   مربی رسمی
  84  جمیله  صارمی نوري  کارشناسی ارشد  بافت شناسی  مربی پیمانی
  85  مهدي  دست پاك  کارشناسی ارشد  زبان انگلیسی  مربی پیمانی
 86  معصومه  سنائی جهرمی  کارشناسی ارشد  علوم تشریحی  مربی پیمانی

 87  مرضیه  زمانی  کارشناسی ارشد  علوم تغذیه  مربی پیمانی

 88  صفر  زارعی  کارشناسی ارشد  فیزیولوژي  مربی رسمی

 89  مجید  کوثري  کارشناسی ارشد  فیزیک پزشکی  مربی  پیمانی

 90  محمد هاشم  عبدي  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی

  91  محمد علی  منتصري  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
  92  محسن  حجت  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
  93  نحله  پرندآور  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی پیمانی

مشمول خدمت 
  94  فاطمه  گلستان  کارشناسی ارشد پرستاري مربی  پزشکان وپیراپزشکان

مشمول خدمت 
 پزشکان وپیراپزشکان

  95  طاهره  عبدیان  کارشناسی ارشد پرستاري مربی

مشمول خدمت 
 پزشکان وپیراپزشکان

  96  مجتبی  زینی جهرمی  اسی ارشدکارشن پرستاري مربی

مشمول خدمت 
 پزشکان وپیراپزشکان

  97  سکینه  رمضانلی  کارشناسی ارشد پرستاري مربی

مشمول خدمت 
 پزشکان وپیراپزشکان

  98  مژده  رحمانیان  کارشناسی ارشد پرستاري مربی

مشمول خدمت 
 پزشکان وپیراپزشکان

  99  احمد  ابوالقاضی  کارشناسی ارشد پرستاري مربی
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 1396) دانشگاه سال kاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب

 نوع استخدام
مرتبه 
  علمی

  ردیف  نام  نام خانوادگی  مدرك تحصیلی  رشته تحصیلی

  100  زهرا  شادفر  کارشناسی ارشد پرستاري مربی  پیمانی
  101  محبوبه  تقی زادگان  کارشناسی ارشد اتاق عمل مربی  پیمانی

بادیه پیماي   کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی نیپیما
  102  زهره  جهرمی

 
 قراردادي

  103  زهرا  پیشگر  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی

  104  ابراهیم  شاهسونی  کارشناسی ارشد  بهداشت محیط  مربی پیمانی
  105  شهره  جوادپور  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
  106  مهدي  کریم یارجهرمی  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی

مدیریت خدمات   مربی پیمانی
  107  یاسر  ساریخانی  کارشناسی ارشد  بهداشتی درمانی

  108  فاطمه  رضائی  کارشناسی ارشد  اپیدمیولوژِي  مربی پیمانی
 109  حامد  میر  کارشناسی ارشد  بیوشیمی  مربی پیمانی

 110  اکبر  کاظمی  کارشناسی ارشد  میکروب شناسی  مربی پیمانی

 111  فاطمه  قوي  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی پیمانی

 112  ساره  عبدالهی فرد  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی پیمانی

پرستاري مراقبت هاي   مربی پیمانی
 113  علی  عباسی جهرمی  کارشناسی ارشد  ویژه

 114  مریم  میرزائی  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی  پیمانی

پورغالمی   ارشد کارشناسی  پرستاري  مربی  قراردادي
 115  فرزاد  جهرمی

 116  صفیه  جمالی  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی  پیمانی

  117  راضیه  پرنیان  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
  118  وحید  سعادتمند  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
 119  پژمان  حامدي اصل  کارشناسی ارشد  هماتولوژي  مربی  پیمانی

  120  سمیه  رمضانلی  کارشناسی ارشد  رستاريپ  مربی  پیمانی
  121  رحیم  پندار  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی  پیمانی
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  K(1396اعضاي هیئت علمی (رسمی پیمانی طرحی وضریب 

پرستاري   بالینی  علوم پایه  
  جمع  ومامایی

    مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن
  1  0  0  1  0  0  0  استاد

  14  0  1  6  0  7  0  دانشیار
  64  3  0  25  22  10  4  استادیار
  42  12  17  -  -  8  5  مربی

  121  15  18  32  22  25  9  جمع
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  1396پروژه هاي عمرانی دانشگاه در سال 

 1396پروژه هاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 

متراژ زیر   عنوان پروژه  ردیف
  بنا

 پیشرفت
  فیزیکی

تاریخ 
شروع 
  پروژه

تاریخ پایان 
  ژهپرو

 1398 1389 % 60  27000  تختخوابی سید الشهدا جهرم 310احداث بیمارستان   1

 1397 1394 % 80  5000  احداث دانشکده پیراپزشکی جهرم 2

 1397 1395 % 45  4600  احداث مرکز تخصصی قلب حاج مرتضی ابوطالبی 3

 1397 1394  % 90  4000  احداث بلوك زایمانی بیمارستان استاد مطهري 4

 1397 1392 % 87  2700  احداث مرکز باروري و ناباروري حکیم سلمان جهرم 5

 1396 1394 %100  2050  احداث کلینیک ویژه امام رضا ع بیمارستان پیمانیه 6

 1397 1396 % 55  2000  احداث مرکز شیمی درمانی بیمارستان پیمانیه جهرم 7

 1397 1393 % 85  1750  کردیان تختی شبانه روزي 10احداث مرکز بهداشتی درمانی  8

 1396 1395 %100  1200  توسعه اورژانس بیمارستان پیمانیه 9

 1396 1389 %100  1070  تکمیل ساختمان تاسیسات دیوار و محوطه مرکز درمان بستر ده تختخوابی دوزه سیمکان 10

 1396 1395 %100  750  احداث مرکز تشخیص وغربال گري سرطان بیمارستان پیمانیه 11

 1396 1396  %10  750  تختخوابی 310احداث مسجد دهکده سالمت سایت بیمارستان  12

 1397 1396 % 40  600  احداث ساختمان الحاقی کلینیک ویژه و بخش اعصاب و روان بیمارستان پیمانیه 13

 1396 1396 %100  400  یوگرافی بیمارستان پیمانیه جهرماحداث بخش آنژ 14

 1397 1396 % 35  300  بیمارستان  خاتم النبیاء خفر توسعه بخش اورژانس 15

 1396 1396 %100  157  احداث البی استخر پردیس 16

 1396 1395 %100  50  احداث المان شهداي گمنام 17

 1396 1395 %100  845  مرکز خدمات جامع سالمت شهري ولی عصر عج 18

 1397 1396 % 70  563  مرکز  خدمات جامع سالمت شهري  امام حسین ع 19

 1397 1395 % 70  527  مرکز خدمات جامع سالمت شهري امام علی ع 20
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یف
رد

  

  تاریخ پایان پروژه  تاریخ شروع پروژه  پیشرفت فیزیکی  متراژ زیر بنا  عنوان پروژه

 1397 1396 % 45  540  مرکز خدمات جامع سالمت شهري حیدرآباد 21

 1396 1395 %85  475  ا...مرکز خدمات جامع سالمت روستایی محمد رسول  22

 1397 1396 % 30  555  مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شهید آذرپیکان 23

 1397 1396 % 30  420  مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزي روستایی خفر 24

 1396 1396 %100  660  آزمایشگاه  غفوري  25

 1397 1396 % 40  3000  مرکز بهداشت شهرستان و مرکز آموزش بهورزي 26

 1396 1395 %100  110  پایگاه بهداشتی شهري باب انار 27

 1396 1395 %100  590  پایگاه سالمت شهري امام صادق ع 28

 1397 1396 % 70  588  پایگاه سالمت الغدیر 29

 1396 1395 %100  110  خانه بهداشت صغاده 30

 1396 1396 %100  110  خانه بهداشت آرجویه 31

 1396 1395 %100  110  کبیر خانه بهداشت باغ 32

 1396 1395 % 95  110  خانه بهداشت علویه 33

 1396 1395 %100  110  خانه بهداشت اسماعیل آباد 34

 1397 1396 % 98  125  خانه بهداشت  منار و بیدکوه 35

 1397 1396 % 85  110  خانه بهداشت احمدیه 36

% 5  110  خانه بهداشت چهار طاق 37  1396 1397 

 1397 1396 % 5  110  ه بهداشت چنار سوختهخان 38

 1396 1395 %100  100  پانسیون مرکز خدمات جامع سالمت شهري ولی عصر عج 39

 1397 1396 % 7  115  پانسیون مرکز  خدمات جامع سالمت شهري  امام حسین ع 40

 1397 1395 % 70  100  پانسیون مرکز خدمات جامع سالمت شهري امام علی ع 41

 1397 1396 % 45  100  ون مرکز خدمات جامع سالمت شهري حیدرآبادپانسی 42

 1396 1395 % 85  100  پانسیون مرکز خدمات جامع سالمت روستایی محمد رسول ا... 43

 1397 1396 % 30  100  پانسیون مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شهید آذرپیکان  44
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  تاریخ پایان پروژه  تاریخ شروع پروژه  یپیشرفت فیزیک  متراژ زیر بنا  عنوان پروژه  ردیف

 1396 1395 %100  100  پانسیون پایگاه سالمت شهري امام صادق ع 45

 1397 1396 % 70  100  پانسیون پایگاه سالمت غدیر 46

 1396 1396 %100  100  پانسیون آزمایشگاه غفوري 47

 1396 1395 %100  100  ) دوزه سیمکان1پانسیون ( 48

 1396 1395 %100  100  دوزه سیمکان )2پانسیون ( 49

 1396 1395 %100  100  ) دوزه سیمکان3پانسیون ( 50

 1396 1396 %100  100  پانسیون دشتدال  51

 1396 1396 %100  100  )1پانسیون بهجان ( 52

 1396 1396 %100  100  پانسیون جرمشت 53

 1396 1396 %100  100  پانسیون آرجویه 54

 1396 1395 %100  100  اه خفر)  درمانگ1پانسیون ( 55

 1396 1395 %100  100  ) درمانگاه خفر2پانسیون ( 56

 1396 1395 %100  100  ) درمانگاه خفر3پانسیون ( 57

 1396 1395 %100  100  پانسیون جزه 58

 1396 1395 %100  100  پانسیون فشان 59

 1396 1396 %100  100  ) خاوران1پانسیون ( 60

 1396 1396 %100  100  ن) خاورا2پانسیون ( 61

 1396 1395 %100  100  ) باغ کبیر1پانسیون ( 62

 1396 1395 %100  100  ) باغ کبیر2پانسیون ( 63

 1396 1395 %100  100  ) اسماعیل آباد1پانسیون ( 64

 1396 1395 %100  100  ) اسماعیل آباد2پانسیون ( 65

 1396 1395 %100  100  پانسیون برایجان 66
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 بودجه،برنامه ریزي وپایش عملکرد

  مبالغ به میلیون ریال                 1396سال  بخش بهداشت ودرماناعتبارات  زارشگ

  

 شماره برنامه
عنوان 
  برنامه

محل 
  اعتبار

اعتبار 
  مصوب

 افزایش/
  کاهش

 کل اعتبار
  مصوب

 تخصیص/
  مانده  هزینه  وصولی

1602004000  
ارتقاء 

شاخصهاي 
  درمانی

 7843 260952 268795 268796 26723 242073  هزینه اي

1602002000 

ارائه خدمات 
فوریتهاي 

پزشکی پیش 
  بیمارستانی

-752 55646  هزینه اي  54894 54894 54894 0 

1601003000 
ارائه خدمات 
بهداشت  

  شهري
-944 69870  هزینه اي  68926 68926 68926 0 

1601002000 
ارائه خدمات 
بهداشت  
  روستایی

-993 73524  هزینه اي  72531 72531 72531 0 

 7843 457303 465146 465147  24034  441113  هزینه اي جمع

1602005000 
تامین دارو 
در خدمات 

  درمانی
-3231 90000  اختصاصی  86769 86769 66898 19871 

1602004000 
ارتقاء 

شاخصهاي 
  درمانی

690207 900000  اختصاصی  1107690 1095650 1084141 11509 

1601003000 
ارائه خدمات 
بهداشت  

  شهري
-15513 70000  اختصاصی  54487 40652 37186 3466 

1601002000 
ارائه خدمات 
بهداشت  
  روستایی

 10934 108227 119161 136769 46769 90000  اختصاصی

78045 1296452 1342232 1385715 235715 1150000  اختصاصی جمع  

 جمع کل
هزینه اي 

و  
  اختصاصی

1591113 259749  1850862 1807378 1753755 53623 
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 مبالغ به میلیون ریال                 1396سال  آموزشاعتبارات  زارشگ                   

محل   عنوان برنامه شماره برنامه
  اعتبار

اعتبار 
 کل اعتبار  افزایش  مصوب

  مصوب
 تخصیص/

  مانده  هزینه  وصولی

1805003000  
تحقیقات 
 4086 4792  8878 8878 -122  9000  هزینه اي  دانشگاهی

1702002000  
ورزش 

 99 0  99 99 -1  100  هزینه اي  دانشجویان

 545 47  592 592 -8  600  هزینه اي  فنی و حرفه اي 1802001000

 0 3453  3453 3453 -47  3500  هزینه اي  برنامه کاردانی 1803004000

1803005000 
برنامه 

 0 21703  21703 21703 -297  22000  هزینه اي  کارشناسی

1803006000 
برنامه 

 0 6905  6905 6905 -95  7000  هزینه اي  کارشناسی ارشد

1803002000 
برنامه دکتراي 

 38 117951  117989 126287 6682  119605  هزینه اي  حرفه اي

1803009000 
برنامه فرهنگی 

 5557 1830  7387 8878 -122  9000  هزینه اي  دانشجویی

1803008000 
برنامه رفاهی 

 0 10851  10851 10851 -149  11000  هزینه اي  دانشجویی

 10325 167532 177857  187646  5841  181805  هزینه اي جمع

1803002000 
 دکتراي 

 0 10526 10526 12000 2000 10000  اختصاصی  ايحرفه

 0 10526 10526 12000 2000 10000  اختصاصی جمع

 جمع کل
هزینه اي 

و  
  اختصاصی

191805  7841  199646  188383 178058 10325 
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 اداره تحول ونوسازي 

 

 

  

 تعداد عنوان  ردیف

طبقه ارتقا  1  222 

ارشد و پایه ، مقدماتی رتبه ارتقا  2  187 

عالی رتبه ارتقا  3  4 

خبره رتبه ارتقا  4  37 

عنوان تغییر و مدرك احتساب  5  11 

مدرك احتساب  6  108 

عنوان تغییر  7  26 

تجربه احتساب  8  30 

 13 گواهی تجربه  9

شاغل و شغل مشخصات فرم  10  44 

ارفاقی سنوات ب احتسا  11  2 

 4 تخصصی جلسات در شرکت  12

                            

  

  

   

  

 مهندسی مشاغل
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  ي سازمانی درصدي پستها 415نهایی نمودن تشکیالت تفصیلی ستاد دانشگاه با افزایش

  ستادي 

  جاریزي 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  

 ش )ایجاد لینک برخط سیستم جامع تشکیالت با سیستم پرسنلی  (آذرخ  

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

  مربوط  

 ها و پایگاه هاي اورژانس جهت تدوین تشکیالت  بازدیدهاي محیطی تشکیالت بیمارستان

    واحدهاي فوق الذکر تفصیلی  وتهیه پیش نویس تشکیالت تفصیلی 

 ی بر یش نویس تشکیالت تفصیلی جدید مبتنبازنگري طرح گسترش بهداشت و تدوین پ

 استانداردهاي جدید 

  ابالغ شرح وظایف واحدهاي ستادي 

  

 مهندسی سازمان
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  تشکیالت حوزه ستادي

  جدید  قدیم  حوزه  ردیف

 51 15 ریاست  1

 71 31 توسعه  2

 78 54 بهداشت  3

پژوهشی آموزشی  4  12 34 

فرهنگی و دانشجویی  5  15 27 

 45 9 درمان  6

 26 8 دارو  7
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  خالصه اقدامات جاري تشکیالت

  تعداد  عنوان  ردیف

  35  تبدیل پست  1
  12  حذف و ایجاد پست  2
  91  اعالم پست  3
  5  جلسات تخصی  4
  4  جلسات شرح وظایف  5
  7  جلسات درون سازمانی  6

  

  

  

   

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 اداري و  برنامه ریزي

 معاونت توسعه   96 تدوین و بررسی عملکرد پروژه ها واقدامات  سال  

  تعریف ارتباط بین پروژه ها وبرنامه ها و اهداف  

  با مدیران معاونت  96انعقاد تفاهم نامه برنامه عملیاتی سال  

 اخذ لوح تقدیر دو ستاره نقره اي در ارزیابی عملکرد برنامه ریزي حوزه  پویاي دو ستاره کسب رتبه

  معاونت توسعه 

 ت بر تکمیل اطالعات در شاخصهاي عمومی و اختصاصی  جشنواره هماهنگی با سایر واحدها و نظار

 شهید رجائی و کسب رتبه خوب 

  شاخص در خصوص ارزیابی  72محور و  5همکاري در تدوین و جمع آوري و ارائه مستندات در

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

 یري و بروز رسانی اطالعات وظایف قابل واگذاري (سیناسا )نظارت و پیگ  

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

 آموزش و توانمند سازي کارکنان ومدیران

  تهیه  و تدوین تقویم آموزشی  

   نظارت و ثبت اطالعات در سامانه آموزش  کارکنان  

 زش دانشگاه با وزارت متبوع  برقراري لینک آمو  

  ارسال اطالعات آموزش کارکنان به سیستم پرسنلی  

  اجراي دوره هاي غیر حضوري  

  3و  2، 1ارزیابی و اثر بخشی دوره ها در سطوح 
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  1396انسانی سال  منابعفرم عملکرد حوزه آموزش وتوانمندسازي 

  نتایج
 

 سرانه آموزش به تفکیک رسته هاي شغلی

 ايتعداد دوره ه

به 
ش 

موز
ل آ

ه ک
ران

س
وره

ع د
 نو

ک
فکی

ت
 

وره
ن د

نوا
ع

  

کی
ونی

کتر
ال

  

ري
ضو

ح
  

 
2803 

میزان 
ساعت دوره 

هاي 
  برگزارشده

 137 خدمات 59
آموزشی و 

 فرهنگی
 شغلی 90 415 11

 
34529 

تعداد 
شرکت 
  کنندگان

 دوره ها 

  
129 

کشاورزي 
و محیط 
 زیست

 43 11 0 اداري و مالی 114
آموزش 
 مدیران

2363 
عداد کل ت

 کارمندان
80 

فنی و  
 مهندسی

 29 15 0 اموراجتماعی 87
عمومی و 
 فرهنگی

291495 
نفرساعت 

 دوره ها
130 

فن آوري 
 اطالعات

148 
بهداشتی و 

 درمانی
 مجموع 162 441 11
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  تربیت بدنی کارکنان دانشگاه 
  برگزاري وشرکت درمسابقات

  
  رزشیبرگزاري و شرکت درالمپیاد و

 
  

   

  
 ردیف

  
 رشته ورزشی

 مسابقات درون دانشگاهی

 تعداد شرکت کنندگان آقایان  ادشرکت کنندگان بانوانتعد

1396  1396  
  نفر 96  نفر 48 والیبال 1
  نفر 100  - فوتسال 2
  نفر 77  نفر 61 تنیس روي میز 3
  نفر 28  نفر 40 دارت 4
  نفر 21  نفر 32 شنا 5

  
 ردیف

  
 رشته ورزشی

 المپیادها

 تعداد شرکت کنندگان آقایان ندگان بانوانتعدادشرکت کن

1396  1396  
  نفر 12  ---- فوتسال 1
  نفر 12  ---- والیبال 2
  نفر 5  ----  تنیس روي میز 3
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  برگزاري و شرکت در مسابقات 
  

  ردیف
  نوع مسابقه

  
  رشته ورزشی

  مسابقات درون دانشگاهی
  شش ماهه اول 

  مسابقات درون دانشگاهی 
  شش ماهه دوم 

مسابقات شهرستان و 
  استان

  بانوان  آقایان  بانوان  آقایان  بانوان  آقایان
  ---  تیم 1  ---  تیم 10  ---  تیم 10  فوتسال  1
  نفر 15  نفر 10  نفر 32  نفر 45  نفر 29  نفر 32  تنیس روي میز  2
  تیم 1  تیم 1  تیم 4  تیم 5  ---  تیم 3  والیبال  3

  ---  نفر 2 --- --- --- ---  پرس سینه  4
  نفر 28  نفر 25  نفر 40  نفر 28 --- ---  ارتد  5
  نفر 5  -- --- --- --- ---  تیر اندازي  6
  نفر 18  نفر 12  نفر 32  نفر 21 --- ---  شنا  7
  ---  نفر 10 --- --- ---  نفر 54  آمادگی جسمانی  8
  نفر 2  - --- --- ---  ---  تیر و کمان  9
 ---  نفر 160  نفر 90  پیاده روي خانوادگی  10

 ---  نفر 420  نفر 200  نوردي خانوادگیکوه  11

  
  مقام هاي ورزشی کسب شده در مسابقات و المپیاد هاي ورزشی  کشوري و استانی 

  کسب مقام  رشته  ردیف
  مقام دوم مسابقات قطب جنوب کشور/ تیم مرکز فوریت هاي پزشکی  فوتسال  1
  لیبال کارکنان دانشگاهمقام هشتم دومین المپیاد ورزشی وزارت بهداشت / تیم وا  والیبال  2
  مقام دوم کشوري / خانم زهرا مرادیان  تیر و کمان  3

  مقام اول جام فجر جنوب کشور / خانم زهرا مرادیان
  مقام چهارم کشوري پیشکسوتان / آقاي محمود قناعت پیشه  دوچرخه سواري  4

  مقام نهم جهانی پیشکسوتان  اتریش/ آقاي محمود قناعت پیشه
  مقام هفتم کشوري دومین المپیاد ورزشی فوریت ها/ آقاي حسین خدامی جهرمی  تنیس روي میز  5
  مقام اول پیشکسوتان استان فارس / آقاي سعید قانع  پرس سینه  6

  مقام اول مسابقات جنوب استان فارس / آقاي سعید سبحانیان
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  مقام هاي ورزشی کسب شده در مسابقات ورزشی کارکنان ادارات 

  
  ب مقامکس  رشته  ردیف

  مقام اول مسابقات جام فجر کارکنان دولت  آقایان / تیم والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  والیبال  1
  مقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت بانوان / تیم والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

2   
  تنیس روي میز

  دولت ( بانوان ) مقام دوم تیمی کارکنان در مسابقات جام فجر کارکنان
  مقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / خانم مریم دهقانیان
  مقام سوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / خانم زهرا برقرار

  مقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / خانم زهرا کارگر  تیراندازي  3
  یسا نارچینمقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / خانم پر  شنا  4
  مقام دوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / آقاي حسین خدامی  طناب زنی  5
  مقام سوم مسابقات جام فجر کارکنان دولت / آقاي حسین خدامی  آمادگی جسمانی  6

 
  کالس هاي آموزشی تربیت بدنی

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

 کالس هاي آموزشی رشته هاي ورزشی کارکنان
  بانوان / آقایان  رشته ورزشی  ردیف

  آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی فوتسال  1
  بانوان و آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی تنیس روي میز  2
  بانوان و آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی والیبال  3
 بانوان و آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی دارت  4

 بانوان و آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی تیراندازي  5
 بانوان و آقایان  کالس هاي آموزشی تیر و کمان برگزاري  6

 بانوان و آقایان  برگزاري کالس هاي آموزشی شنا  7
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  اهم فعالیت هاي ورزشی کارمندان دانشگاه 
  عنوان  ردیف

  برگزاري برنامه پیاده روي کارکنان تمامی معاونت ها به مناسبتهاي مختلف  1

  دگی  کارکنان تمامی معاونت ها به مناسبتهاي مختلفبرگزاري برنامه کوهنوردي خانوا  2

  برگزاري مسابقات فوتسال کارکنان مر د به مناسبت ماه مبارك رمضان  3

  برگزاري مسابقات تنیس  روي میز آقایان کارمند به مناسبت ماه مبارك رمضان  4

  انبرگزاري مسابقات تنیس روي میز بانوان کارمند  به مناسبت ماه مبارك رمض  5

  برگزاري مسابقات دارت کارکنان به مناسبت هفته تربیت بدنی ( آقایان و بانوان )  6

  د به مناسبت ماه مبارك رمضانزاري مسابقات والیبال کارکنان مربرگ  7

  اعزام تیم والیبال کارکنان مرد به دومین المپیاد ورزشی وزارت بهداشت  8

 المپیاد ورزشی وزارت بهداشتاعزام تیم فوتسال کارکنان مرد به دومین   9

 اعزام تیم تنیس روي میز کارکنان مرد به دومین المپیاد ورزشی وزارت بهداشت  10

  اعزام تیم تنیس روي میز کارکنان مرد مرکز فوریت ها به دومین المپیاد ورزشی وزارت بهداشت  11

  برگزاري کالس هاي آموزشی شنا جهت کارکنان  12

  آموزشی تنیس روي میز جهت کارکنانبرگزاري کالس هاي   13

  برگزاري کالس هاي آموزشی والیبال جهت کارکنان  14

  برگزاري کالس هاي آموزشی دارت جهت کارکنان  15

  برگزاري کالس هاي آموزشی تیراندازي جهت کارکنان  16

  برگزاري کالس هاي آموزشی تیر و کمان جهت کارکنان  17
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  1396دانشگاه سال   فناوري اطالعات و ارتباطات

  عملکرد اداره نرم افزار و پورتال

 
 

 )2017ارتقاء رتبه وبومتریک (جوالي 
 دانشگاه 27000جهانی بین  4986رتبه  •
 دانشگاه کشور 584بین 116رتبه  •
 علوم پزشکی دانشگاه 51بین  38به  47ارتقاء رتبه از  •

 پورتال
 راه اندازي وب سایت نوبت دهی کلینیک تخصصی •
  در سامانه اساتید ري رزومه کلیه اساتیدبارگذا •
  پله اي رتبه وبومتریک دانشگاه 9برگزاري جشنواره پورتال و به روزرسانی پورتال دانشگاه و ارتقا  •

  خدمات الکترونیکی پیاده سازي شده با پورتال
 فرم ارسال مقاله  -ثبت نام داور -ثبت فیش پرداختی  -ثبت نام در همایش  •
  خانهعضویت آنالین کتاب •
  ثبت خطاي پزشکی •
  سامانه ثبت درخواست مالقات با معاون دانشگاه •
ثبت نام - ثبت نام کمیته مشورتی - ثبت نام المپیاد ویژه اساتید –ثبت نامه المپیاد دانشجویان  •

  کارگاه ها
  سرویس ایاب ذهاب-اردو –راه اندازي سامانه نظر سنجی  - راه اندازي سامانه پیشنهادات •

 مکاتبات  ياتوماسیون ادار
کاربر غیر فعال با هماهنگی معاونت  100مدیریت هزینه الیسنس کاربران اتوماسیون و حذف بیش از   •

 میلیون ریال 210به ارزش  توسعه و امور اداري
  جهت ارتباطات با سایر اتوماسیون هاي مکاتبات ناهمگون ECEراه اندازي پروتکل  •
 سال جهت تسهیل در پشتیبان گیري اطالعات جداسازي بانک اطالعاتی اتوماسیون بر اساس  •
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 اتوماسیون حضور و غیاب

 درصدي اتوماسیون حضور غیاب و دستگاه تایمکس در حوزه شهري 100پوشش  •

 
 

 
 
 
 
 

 PACSسامانه 
ه مدیریت کلینیکها به سامانهاي تصاویر بیماران از طریق اتصال سیستم  CDرفع مشکالت مربوط به   •

 پکس

 
 
 

 مهم سپاسهاي فعالیت
 هاي تحت پوشش دانشگاهاتصال همه بیمارستان •
  سرویس استحقاق درمان •
  هاي سپاساندازي سرویسپیگیري راه •
  هاهاي استعالم هویت در بیمارستانسازي توکنفعال •

 داشبوردهاي سپاس
 (HISLive)بیمارستان برخط  ارسال اطالعات •
  کیفیت داده به سپاس •
  حوادث ترافیکی •
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مس)شبکه ملی سالمت (ش

  
  

 سایر فعالیتهاي اداره نرم افزار
  استقرارنرم افزارپذیرش درمانگاهی در درمانگاه امام رضا و استقرار سامانه تدارکات الکترونیک •
  تجمیع سیستم نوبت دهی درمانگاهی •
  ، سامانه آزمون مجازي ، نرم افزار استخر EPRINTراه اندازي سرور آپدیت ، سامانه  •
  کارکنان بر اساس دستورالعمل محاسباتی جدید ارتقا نرم افزار پرداختی •
انتقال سرور حقوق و دستمزد  ، سرور اتوماسیون مکاتبات ، سرور اتوماسیون مکاتبات و سرور بایگانی  •

  دانشجویی به سیستم سرورهاي مجازي
  )اتصال سامانه سما به سامانه نماد(سامانه دانشگاه مجازي •

 
  عملکرد اداره سخت افزار

  96سال   95سال  عنوان
  90  75  اتصال درمانگاه هاي زیر مجموعه به شبکه ملی شمس
  11  7  اتصال مراکز اورژانس زیر مجموعه به شبکه ملی شمس
  مگا بایت 4  مگا بایت 2  میزان پهناي باند درمانگاه هاي زیر مجموعه دانشگاه
  یتگیگا با 20  گیگا بایت 5  میزان حجم باند درمانگاه هاي زیر مجموعه دانشگاه

  نفر 3332  نفر 3080  کاربران اینترنت
  مگا بایت 145  مگا بایت 115  پهناي باند
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 ) دانشگاهDataCenterمرکز داده (
 6,5به  5,5ارتقا سیستم مجازي از ورژن  •
راه اندازي سامانه پشتیبان گیري  - Veam Backup & Recovery راه اندازي سامانه •

ZERTO - سیستم  راه اندازيSQL Backup -  راه اندازي سیستم هشدار دهنده دما و قطعی
  برق

  افزایش فضاي اتاق سرور پیمانیه و استاندارد سازي آن •
  غذا و دارومعاونت  UPSتعویض و سرویس  •
  مدیریت فضاي ذخیره سازي  •
 1590و  1490تلفن پاسخگویی جهت    E1آماده سازي تجهیزات شامل روتر و سرور و خط  •
  MCMC  پروژه با پهناي باند باال جهت وایرلس لینک برقراري  •
اجراي پروژه فیبر نوري جهت بخش هاي آنژیو ، اورژانس پیمانیه ، ساختمان سرطان و کلینیک تخصصی  •

  امام رضا
  اجراي پروژه وایرلس داخلی جهت کلینیک تخصصی امام رضا •
  ان پیمانیهرستتکمیل زیر ساخت شبکه کلینیک تخصصی امام رضا، بخش آنژیو و بخش اورژانس بیما •
  افزایش تعداد وایرلس خوابگاه ها •
  ه جهت اتوماسیون ورزشی استخراجراي زیر ساخت شبک •
  تعویض لینک ارتباطی بین معاونت غذا ودارو و سایت پردیس •
  تعویض کلیه تجهیزات زیر ساختی شبکه شامل سوئیچ ها و میکروتیک معاونت غذا و دارو •
 آي تی در پروژه عمران سالمتتجهیز و آماده سازي شبکه و زیر ساخت  •
  بر طرف کردن مشکل شبکه سایت پردیس و قطعه بندي منطقه اي شبکه سایت پردیس •
  هزینهو صرفه جویی در  تعویض سرویس دهنده اینترنت و بهبود کیفیت سرویس اینترنت  •
  اتصال بیمارستان خاتم االنبیاء خفر به شبکه داخلی مجموعه علوم پزشکی •
  نوري بین مراکز  از مخابراتتحویل و تست فیبر  •
پوز ها و  ،هر بیمارستان جهت مواقع اضطراري  در  ADSLو یک خط    gsmاضافه کردن مودم  •

  سیستم استعالم و تصادفات
  ارتقاي لینک ارتباطی وایرلس بین بیمارستان مطهري و معاونت بهداشت با سایت پردیس •
  مدیریت کلیه وب کنفرانس ها •
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  تهاي مهم امنیفعالیت

  
 کاربردي سازي پورتال و ارتقا رتبه وبومتریک 

  وزارت بهداشتپیگیري اتصال خانه هاي بهداشت، پایگاههاي اورژانس و.... به شبکه شمس از طریق 

 مخابرات و

 نو سازي لینکهاي ارتباطی و ارتقاء پهناي باند آنها 

 ک الکترونی( به سایر آزمایشگاهها استقرار و راه اندازي نرم افزار تحت وب آزمایشگاه غفوري و تعمیم آن
 )شدن خدمات آزمایشگاه ها

 ( الکترونیک شدن خدمات ارتقا مرتبه علمی ) اران راه اندازي سامانه بیم راه اندازي سامانه ارتقا مرتبه علمی

دن ونیکی ش(الکتر اندازي سامانه مدیریت درخواست هاراه  )لکترونیکی شدن خدمات بیماران خاصخاص (ا

 )هاي دانشجویان درخواست

 (الکترونیک شدن بایگانی)استقرار و راه اندازي نرم افزار بایگانی مدیریت منابع انسانی 

 الکترونیک شدن آموزش و استقرار سیستم آموزش مجازي 

  ارتقاء الیه هايCompute  وNetwork  زیرساخت مجازي در مرکز داده دانشگاه 

 نصب سیستم مانیتوریگ در دیتاسنتر 

  

به روزرسانی نرم افزارهاي امنیتی و 
آنتی ویروس ها

اجراي دستورالعمل هاي افتا ، گوهر و 
ماهر جهت باال بردن امنیت شبکه 

دانشگاه
اندازيایجاد زیر ساخت راه 

Domain

به روزرسانی فایروال 
مرکز داده دانشگاه

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

  مدیریت دارو
   ADRعملکرد

حضور پی در پی در تمام بخش هاي بیمارستان ها و آموزش به پرسنل کادر درمانی در زمینه گزارش  -1

 دهی عوارض ناخواسته دارویی

عدد بوده است که این تعداد گزارش در  483،  96در سال  ADRتعداد گزارش هاي ارسالی به مرکز  -2
 با میانگین کل کشوري عدد قابل توجهی می باشد.مقایسه 

ردیابی و پیگیري عوارض ناخواسته دارویی گزارش داده شده توسط تماس با بیمار یا پزشک مربوطه و  -3

 ADRو ارسال به مرکز  ADRو تکمیل فرم  ADRپرستار گزارش دهنده 

 راکز درمانیاطالعیه و هشدار در خصوص داروهاي پر عارضه و توزیع در کلیه م 5چاپ  -4

همکاري  ADRارسالی و ثبت مشخصات افرادي که با کمیته  ADRکپی و بایگانی کردن فرم هاي  -5

کرده اند جهت تخصیص اضافه کار به ایشان جهت ترغیب کادر درمانی براي گزارش دهی عوارض 

 دارویی

سمومیت ها و و آموزش به دانش آموزان راجع به م 96حضور در مدارس در هفته مسمومیت ها در سال  -6
 عوارض دارویی

بهداشتی جهرم و آموزش بهورزان  -شرکت در جلسه آموزشی بهورزان طبق هماهنگی با معاونت آموزشی -7

 محترم راجع به ثبت و نحوه گزارش عوارض ناخواسته دارویی

و آموزش نحوه تکمیل فرم زرد  ADRبرگزاري سمینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و مصرف کمیته  -8
 رنگ

 رسال پیامک انبوه با موضوع مسمومیت در هفته مسمومیت ها به صورت تصادفی به عموم مردما -9

برگزاري سمینار فارماکوویژیالنس براي کادر درمانی و بررسی عوارض ناخواسته داروها و راه هاي کاهش  -10
 آن
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 3در دانشگاه تیپ  ADRکسب رتبه اول  -11

 شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزاري دو دوره آزمون آنالین جهت کلیه همکاران -12

تهیه کتابچه مسمومیت ها، داروهاي پیشگیري از بارداري، وارفارین و توصیه هاي دارویی در سفر در  -13

 و توزیع در بیمارستان ها و عموم مردم 96سال 

 تهیه پمفلت مربوط به انواع مسمومیت ها و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها -14
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  DPICعملکرد واحد

مورد پاسخگویی به سواالت دارویی عموم مردم و گروه پزشکی که از طریق مشاوره تلفنی صورت  663 -1

 پذیرفته است.

برگزاري سمینار آموزشی در هفته مسمومیت ها براي پیشگیري از عوارض سوء مسمومیت ها براي گروه هاي  -2
 پزشکی و پیراپزشکی

 نفر در روز 1000زانه) و ارسال به ارسال پیامک در طول هفته مسمومیت ها (هفت پیام رو -3

بنر آموزشی راجع به موضوعات متناسب با پیشگیري از مسمومیت ها و نصب آن ها در  7طراحی و چاپ  -4
 مکان هاي پرتردد شهر

چاپ و توزیع پمفلت هاي آموزشی با عنوان هاي پیشگیري از مسمومیت در اطفال با گاز مونوکسید کربن،  -5

 یاهان سمی و مواد غذایی، گزیدگی و ...ناشی از مواد مخدر، با گ

 مدرسه مقطع راهنمایی و برگزاري جلسات آموزشی با مربیان بهداشت مدارس 4حضور در  -6

 تهیه پوستر آموزشی در رابطه با مصرف منطقی دارو و نصب در دانشگاه و کلینیک و مکان هاي پر تردد -7

 مانی در مراکز درمانی و پرتردددر مراکز در 54345035و  190تبلیغ و اطالع رسانی شماره  -8

 سال در رابطه با انواع مسمومیت ها 5-15برگزاري مسابقه نقاشی براي بچه هاي  -9
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 آموزش در سطح مهد کودك هاي شهرستان با موضوع پیشگیري از مسمومیت ها و نحوه مصرف داروها -10

 گردد. شرکت در جلسات دوره اي و کارگاه هاي آموزشی که توسط ستاد مرکزي برگزار می -11

 همکاري در طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در حوزه معاونت غذا و دارو -12

مرکز اطالع رسانی دارو و سموم شهرستان جهرم، جهت دسترسی مسافران  54345035اعالم شماره تلفن  -13
 نوروزي به پاسخ سواالت دارویی

 ی به سواالت در ایام نوروزساعته براي مرکز اطالع رسانی دارو و سموم جهت پاسخگوی 24تعیین شیفت هاي  -14

 اعالم فهرست داروخانه هاي شبانه روزي شهرستان همراه با شماره تلفن و آدرس مربوطه در ایام نوروز -15

هماهنگی با شهرداري شهرستان جهرم جهت توزیع تقویم هاي تهیه شده در کمپ هاي نوروزي مستقر در  -16

ماهنگی با پلیس راه شهرستان جهت همکاري در شهرستان و ارسال این تقویم ها به کمپ هاي نوروزي و ه

 توزیع پمفلت و تقویم هاي تهیه شده توسط این مرکز به مسافران نوروزي

 3کسب رتبه اول در دانشگاه هاي تیپ  -17

تهیه کتابچه هاي وارفارین، توصیه هاي دارویی و غذایی در سفر، پیشگیري از بارداري و مسومیت ها و توزیع  -18
 بین عموم مردمدر بیمارستان و در 

 نصب بنر شهري در خصوص جلوگیري از انواع مسمومیت ها -19

  تهیه پمفلت در خصوص مسمومیت ها و مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها -20
 

  1396شاخص هاي کمیته تجویز و مصرف منطقی داروسال 

 96سال  شاخص هاي نسخ
  209،563  میانگین قیمت
  نرم افزار موجود نیست در ورژن جدید  قلم دارو 4درصد نسخ داراي بیش از 
  2,95  میانگین اقالم

  در ورژن جدید نرم افزار موجود نیست  تعداد نسخ داراي بیش از ده قلم دارو
  % 25  درصد بیماران دریافت کننده داروهاي تزریقی

  % 37,68  درصد بیماران دریافت کننده داروهاي آنتی میکروبیال
  % 9,67  ئیدهادرصد بیماران دریافت کننده کورتیکواسترو
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  96سال  فعالیت

  104،195  دریافت و انتقال نسخه

  141  ثبت اطالعات نسخه و ارائه گزارش

  15  تهیه بروشور آموزشی
  

  عملکرد واحد نظارت و بازرسی داروخانه
o  و روزهاي تعطیل  تمام اوقات مختلفهاي خصوصی و دولتی تحت پوشش دانشگاه در داروخانهازبازرسی  
o لفنی به شکایات واصله و بررسی  و اعالم پاسخ به شاکیپاسخگویی ت  
o 20ها و طرح تخلفات در کمیسیون قانونی دانشگاه (ماده سازي پرونده داروخانهبررسی و آماده(  
o بازرسی مشترك با تعزیرات، مأموران نیروي انتظامی و...   
o بندي یا عرضه داروهاي غیرمجاز و قاچاقشناسایی مراکز غیرمجاز بسته  
o ارشناسی داروهاي مکشوفه نیروي انتظامی، آگاهی و ...ک  
o  امحاء داروهاي مکشوفه قاچاق و غیرمجاز  
o ارسال آمار و اطالعات به ستاد مبارزه با قاچاق کاال  
o ها) در معیت هاي مکمل و عطاريبازرسی مراکز غیرمجاز عرضه داروهاي غیرمجاز و قاچاق (فروشگاه

  انتظامیسازمان اصناف، تعزیرات و نیروي 
o  ثبت گزارشات بازرسی، شکایات و… 
o هاي اي و ریتالین به شرکتنسخههاي منتخب جهت اختصاص سهمیه داروهاي خاص، تکمعرفی داروخانه

 دارویی
o انجام بازرسی هاي ادواري وسالیانه از شرکت هاي پخش دارویی 

  عملکرد واحد صدور پروانه داروخانه ها
 دانشگاه 20ماده  پیگیري و هماهنگی تشکیل کمیسیون  
  دانشگاه 20کارشناسی موارد ارجاعی به کمیسیون ماده  
 صدور پروانه تاسیس داروخانه ،صدور و تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه  
 اولویت بندي متقاضیان تاسیس داروخانه  
  دانشگاه و ارسال به اداره کل 20انجام مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده  
 یت مسئول فنی داروخانهصدور کارت تشخیص صالح  
 کارشناسی از محل داروخانه هاي جدید التاسیس و انتقال مکان داروخانه  
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  بازرسی هاي انجام شده از داروخانه ها  

  1396سال  1395 سال  موارد

  172 140  بازدید از داروخانه هاي خصوصی

  11 8  بازدید از داروخانه هاي داخل درمانگاهی

  16 12  اخلی بیمارستانبازدید از داروخانه هاي د

  30 15  عدم حضور مسئول فنی در داروخانه

  28 12  نسخه پیچی در غیاب مسئول فنی

  10 10  تعداد شکایات از داروخانه ها

  20 10  تذکر شفاهی و درج در فرم بازرسی

  12 5  نگهداري و عرضه داروهاي تاریخ گذشته

  5 2  اخطار کتبی به موسس یا مسئول فنی

  10 4  رك با سازمان تعزیراتبازرسی مشت

  20 15  عرضه داروهاي غیرمجاز در داروخانه

  5 0  عدم رعایت ساعت فعالیت داروخانه

  2 0  گرانفروشی در داروخانه

  24 24  تعداد کل داروخانه هاي خصوصی

  2 2  تعداد کل داروخانه هاي داخل درمانگاهی 

  3 3  تعداد کل داروخانه هاي دولتی(داخل بیمارستانی )

  4 4  تعداد تخلفات مشاهده شده در بازرسی از سوپرمارکت

  2 2  تعداد تخلفات مشاهده شده در بازرسی از عطاري ها

  2 2  تعداد داروخانه هاي متخلف ارجاع داده شده به کمیسیون ماده بیست 
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  اسامی داروخانه هاي خصوصی، بیمارستانی و درمانگاهی شهرستان جهرم

                    
 آدرس دقیق

ت/ 
ه وق

(نیم
ت 

فعالی
ان 

میز
زي)

ه رو
شبان

ت/ 
م وق

 تما

خصوصی/ 
 مسول فنی تلفن دولتی و ...

نام و نام 
خانوادگی 

 موسس

 نام داروخانه
(قید شده در  

 پروانه)

یف
 رد

خیابان  -جهرم
استاد مطهري 

روبروي بیمارستان 
 مطهري

 54333122 خصوصی تمام وقت

-زدکتر ابراهیم پورنورو
دکتر مهشید قناعت پیشه 

دکتر مرضیه کاظمی  –
 نژاد

دکتر ابراهیم 
 1 ابوریحان پورنوروز

خیابان  -جهرم
 54330705 خصوصی تمام وقت استاد مطهري

دکتر محمد صادق 
 سنایی

دکتر محمد 
 صادق سنایی

 2 دکتر سنایی

ابتداي  -جهرم
 خیابان فرد اسدي

دکتر نسرین  دکتر نسرین نوعی 54448484 خصوصی تمام وقت
 3 دکتر نوعی نوعی

میدام  -جهرم
 مصلی

شبانه 
 54441661 خصوصی روزي

-دکتر محمد حسینی
دکتر -خانم مهسا کوشا
 پرنیا صفایی

دکتر محمد 
 حسینی

 4 دکتر حسینی

خیابان  -جهرم
 -استاد مطهري

 کلینیک هنري
 54345034 خصوصی تمام وقت

دکتر عبدالرسول 
 اسفندیاري

دکتر عبدالرسول 
دیارياسفن  

 5 سینا

ابتداي  -جهرم
دکتر محمد رضا  دکتر محمد رضا خادمی 54234284 خصوصی تمام وقت بلوار معلم

 خادمی
 6 دکتر خادمی

 22خیابان  -جهرم
روبروي  -بهمن

 بانک مسکن
دکتر الهام  دکتر الهام عافیت جو 54224744 خصوصی تمام وقت

 7 دکتر عافیت جو عافیت جو

 22خیابان  -جهرم
ساختمان  -بهمن

 الماس
دکتر عبدالمجید  دکتر عبدالمجید قربانی 54230038 خصوصی تمام وقت

 8 حسین ابن علی قربانی

 22خیابان  -جهرم
 بهمن

شبانه 
 54228246 خصوصی روزي

دکتر -دکتر حامد کشافی
 -ابوالفضل نیکوسیر 

 دکتر نیلوفر مصلی نژاد
دکتر حامد 

 9 دکتر کشافی کشافی

 22خیابان  -جهرم
همنب  

 54220380 خصوصی تمام وقت
دکتر  اسماعیل قلیچ 

 خانی
دکتر  اسماعیل 

 10 دکتر قلیچ خانی قلیچ خانی

چهار راه  -جهرم
 11 دکتر مهراد دکتر مینا مهراد دکتر مینا مهراد 54229708 خصوصی تمام وقت بهارستان

 17خیابان  -جهرم
روبروي  -شهریور

 بانک مسکن
 54228899 خصوصی تمام وقت

کترحسام الدین د
 ابوطالبی

دکترحسام الدین 
 12 دکتر ابوطالبی ابوطالبی

ابتداي  -جهرم
دکترابوالفضل  دکتر ابوالفضل حاتم 54223615 خصوصی تمام وقت بلوار شهید رجایی

 حاتم
 13 دکتر حاتم

خیابان  -جهرم
 جمهوري اسالمی

جدم علی اکبر شرافت دکتر مهسا اسفندیار 54224688 خصوصی تمام وقت  14 

  



 

 

 آدرس دقیق 64
ت/ 

ه وق
(نیم

ت 
فعالی

ان 
میز

زي)
ه رو

شبان
ت/ 

م وق
 تما

خصوصی/ 
 مسول فنی تلفن دولتی و ...

نام و نام 
خانوادگی 

 موسس

 نام داروخانه
(قید شده در  

 پروانه)

یف
 رد

خیابان  -جهرم
 جمهوري اسالمی

 15 توحید دکترزهرا واعظی دکتر زهرا واعظی 54223959 خصوصی تمام وقت

 -قطب آباد -رمجه
داروخانه دکتر 

 رحمانیان
 09171900642 خصوصی تمام وقت

دکتروحید رضا رحمانیان  
دکتر فاطمه احمدي-  

دکتر وحید رضا 
 16 دکتر رحمانیان رحمانیان

خاوران -جهرم  17 استوار صدیقه استواري صدیقه استواري 09178777758 خصوصی تمام وقت 

خفر -جهرم 35545046 خصوصی تمام وقت  دکترسمیرا  دکترسمیرا فالحی 
 18 دکتر فالحی فالحی

خفر -جهرم دکتر سید جعفر  دکتر سید جعفر زمردیان 54502388 خصوصی تمام وقت 
 19 رازي زمردیان

خفر -جهرم دکتر نجمه  دکتر نجمه امیرزادگانی 54502700 خصوصی تمام وقت 
 20 دکتر امیرزادگانی امیرزادگانی

سیمکان -جهرم تتمام وق  دکتر نرجس  دکتر نرجس اعتمادي 54463388 خصوصی 
 21 دکتر اعتمادي اعتمادي

حیدرآباد -جهرم دکتر حامد  دکتر حامد رمضانلی 5552800 خصوصی تمام وقت 
 22 دکتر رمضانلی رمضانلی

خیابان  -جهرم
فرصت شمالی 

11نبش کوچه   
دکتر محمد علی  دکتر محمد علی حورنگ 54231462 خصوصی تمام وقت

ورنگح  
 23 دکتر حورنگ

خیابان  -جهرم
 استاد مطهري

شبانه 
 54339126 دولتی روزي

–دکتر نیکتا زبردست 
 دکتر مهشید قناعت پیشه

دانشگاه علوم 
 پزشکی

بیمارسنان 
 24 مطهري

انتهاي -جهرم
 خیابان ولی عصر

شبانه 
 54230010 دولتی روزي

-دکتر نرجس خادم زاده
 دکتر -دکتر نسیم جباري

 محمد حسینی
دانشگاه علوم 

 پزشکی
بیمارستان 

 25 پیمانیه

چهار راه  -جهرم
 54260120 دولتی تمام وقت امام حسین

  -دکتر مهسا محمودي
 سپاه دکتر مهشید قناعت پیشه

درمانگاه امام 
 صادق

26 

 -خفر -جهرم
بیمارستان خاتم 

 االنبیا
شبانه 
 روزي

دولتی(وا
گذار به 
بخش 

 خصوصی)

54503073 
 -دیاندکتر مهران بهزا

دکتر شمایل مددي 
دکتر مهران احمدي_  

 
بیمارستان خاتم 

 27 االنبیا

شهرك  –جهرم 
درمانگاه  –فاطمیه 

 هنر
دکتر هدي  دکتر هدي حجازي 54337065 خصوصی نیمه وقت

 28 دکتر حجازي حجازي

بلوار معلم  –جهرم 
جنب شهر –

 عکس
 54234657 خصوصی تمام وقت

دکتر – دکتر شیواجاللی
دستنیکتا زبر  29 دکتر جاللی دکتر شیواجاللی 
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  نمودار مقایسه تعداد موارد بازدید از واحد هاي تحت پوشش اداره
نظارت بر مواد غذایی

٩٣سال  ٩۴سال  ٩۵سال  ٩۶سال 

29

22

28

0

10

20

30

40

تعداد گواھی بھداشت صادرات

تنمودار مقایسه تعداد گواهی بهداشت صادره از سوي اداره نظار

٩۴سال  ٩۵سال  ٩۶سال 

20
30

43

82

0

20

40

60

80

100

تعداد شکایات

نمودار تعداد شکایات واصله

93سال 94سال 95سال 96سال



 

 
 

67 

 
 

 

 

92
81

11

168

55

113

0

30

60

90

120

150

180

تعداد کل نمونه دتعدادموارد منطبق با استاندار دادتعدادموارد نا منطبق با استان

pms نمودار مقایسه تعداد موارد پایش سطح عرضه

٩۵سال

٩۶سال 

18
21

17

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

سطح عرضه تایید محل تولید

نمودار مقایسه تعداد موارد باز دید انجام یافته  

٩۵سال 

٩۶سال 



 

 

68 

 

 
 عملکرد واحد صدور پروانه ها ي بهداشتی

  صدور پروانه هاي تاسیس و بهره برداري کارگاهی
  صدور شناسه نظارت تولید کارگاهی
  صدور پروانه بهره برداري بهداشتی

  اختصدور/ تمدید و اصالح پروانه هاي بهداشتی س
  صدور پروانه هاي بهداشتی ساخت (تولید قراردادي)

  صدور پروانه مسئول فنی
  ارسال رونوشت انواع پروانه هاي بهداشتی به سازمان غذا ودارو

  انجام بازرسی هاي الزم در زمینه صدور پروانه هاي بهداشتی
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  عملکرد واحد رسیدگی به شکایات
  یات بین دانشگاهیرسیدگی به شکا-رسیدگی به شکایات درون شهري  

  عملکرد واحد نظارت
 کنترل مستمرواحد هاي تولیدي تحت پوشش

  بازدید از واحد هاي توزیع محصوالت آرایشی بهداشتی-بازدید جهت تایید محل تولید 

  عملکرد واحد آموزش واطالع رسانی
 )آموزش کارکنان(اجراي برنامه کوهنوردي وآموزش نشانگر رنگی

  نیآموزش توجیهی مسئولین ف
  نفر) 650آموزش عمومی(مدارس و...جمعا حدود 

  نمونه موشن گرافیک با موضوعات روغن، قاچاق ونشانگر3تهیه
  عدد بیلبرد در سطح شهر 9تهیه 

  طرح هاي اجرایی
  pmsاجراي طرح پایش سموم و  در سطح شهرستان   

  

  96معاونت غذا و دارو سال –عملکرد آزمایشگاه کنترل غذا 

 ردیف عنوان تعداد
 1 کل نمونه هاي پذیرش شده در آزمایشگاه 2370
 2 نمونه هاي وارد شده به بخش شیمی 1717
 3 نمونه هاي وارد شده به بخش میکروبیولوژي 709
 4 نمونه هاي وارد شده به بخش آنالیز دستگاهی 218

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

 نمک مصرفی خانوار
7 

 8 طرح کنترل شیر مدارس 2
600  

 میلیون تومان
 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 هاي مختلف  نمودار مقایسه اي نمونه هاي وارد شده به آزمایشگاه
 

 

  
 در بخش هاي مختلف آزمایشگاهي پذیرش شده  نمودار مقایسه اي نمونه ها
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  اداره تجهیزات پزشکی 

  درسامانه ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت ( سامانه  100از  100کسب امتیاز کاملHOP ( 

  درشاخص هاي ارزیابی عملکرد ادارات تجهیزات پزشکی کشور 300از  275کسب امتیاز 

 شکی دانشگاه علوم پزشکی جهرمبروز رسانی سامانه مدیریت تجهیزات پز 

  بازدیدهاي منظم درراستاي نگهداشت تجهیزات پزشکی مراکز درمانی با توجه به سامانه اداره کل تجهیزات
 پزشکی

  ) بار درسال ) ازاصناف کاال پزشکی شهرستان جهرم  3بازدید و نظارت طبق برنامه زمان بندي چهارماهه 

  کیفی تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و تصویربرداري مراکز درمانی برنامه ریزي و انجام به موقع کنترل
 تابعه 

  هماهنگی مستمرجهت خرید ملزومات مصرفی پزشکی مراکز درمانی تابعه 

  نصب دستگاه آنژیوگرافی در بیمارستان پیمانیه 

  اسالیس در بیمارستان پیمانیه 16نصب سی تی اسکن 

 دربیمارستان پیمانیه  نصب و راه اندازي دستگاه اتوکالو پالسما 

  ) انجام برنامه نگهداري پیشگیرانهPM    تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تابعه ، طبق برنامه ریزي منظم ( 

  هماهنگی جهت نصب و راه اندازي تجهیزات پزشکی بخشIVF 

  کارشناسی درخرید تجهیزات پزشکی معاونت هاي دانشگاه 

 ی و اکوکاردیوگرافینصب و راه اندازي چند دستگاه سونوگراف 

  آنالیزهزینه تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی 

  استاندارد سازي انباردارو و تجهیزات پزشکی 

  تکمیل پروژهPACS  فیلم لس کردن و دیجیتال کردن خدمات تصویربرداري ، 

  ساماندهی شرکت هاي توزیع کننده و اصناف درسامانه اداره کل تجهیزات پزشکی 

  آنالیزABC زومات مصرفی و افزودن نرم افزار الحاقی ملHIS 

 اجراي فازاول استاندارد سازي تجهیزات مراکز درمانی  
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  آموزشی معاوفصل چهارم: 

  1396برنامه هاي حضوري دفتر آموزش مداوم سال 

  عنوان برنامه  ردیف
میزان 

  امتیاز

دفعات 

  برگزاري
  گروه هدف

  1  3,5  بوآمبولی در بارداريبیماریهاي قلبی و تروم  1
 –هوشبري –پرستاري  -فوریت هاي پزشکی –پرستاري 
 متخصصین کلیه رشته ها–پزشکان عمومی -مامایی

  پزشکان شاغل در طرح خانواده–پزشکان عمومی   1  3،25 کانسر پیشرفته پروستات  2

  پزشکان عمومی و پزشکان خانواده  1  3،25  کنفرانس علمی گفتار درمانی  3

  11  1،25  نفرانس علمی ادواري زنانک  4
 -دکتراي بهداشت باروري  –زنان و زایمان  –پرستاري 

 مامایی

  38  1  کنفرانس علمی ادواري بیماریهاي داخلی  5

 بیماریهاي داخلی –بیهوشی  –پزشک عمومی  –پرستاري 

بیماري هاي قلب و  –بیماریهاي عفونی و گرمسیري –

دد درون ریز و غ–بیماریهاي مغز و اعصاب –عروق 

  نفرولوژِي -گوارش و کبد بالغین –متابولیسم 

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  RA 3،25  1درمان روماتیسم مفصلی   6

7  
نظام مراقبت پیامدهاي نامطلوب ایمن 

  سازي
 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،5

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–ن عمومی زشکاپ  1  3،25  درمان هاي نوین پوستی  8

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،25  ریزش مو  9

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،5  بیماریهاي تنفسی بزرگساالن  10

 ادهپزشکان شاغل در طرح خانو–زشکان عمومی پ  1  3  پنومونی )( 2بیماریهاي تنفسی بزرگساالن   11

  پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3  بیماري ماالریا (تشخیص و درمان )  12
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میزان   عنوان برنامه  ردیف

  امتیاز
دفعات 
  گروه هدف  برگزاري

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،25 2 کنفرانس علمی سرطان پستان   13

 -ل (مانا)مراقبتهاي ادغام شده اطفاسمینار  14
 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  7،25  مراقبت کودك سالم

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،5  عفونت هاي هرپسیکنفرانس علمی   15

پزشک شاغل در طرح  –پزشک عمومی  –پرستاري   1 3،75 اورژانس هاي اطفالکنفرانس علمی   16
 خانواده

علمی  بیماریهاي  کنفرانس  17
 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،25  روماتولوژي(اسکلرودرمی

 پرستاري (کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد)  CPCR  5  3کارگاه   18

آشنایی با فارماکوویژیالنس و ثبت و ارزیابی   19
  پزشک عمومی داروساز  1  3،25  عوارض ناخواسته دارو

  داروسازي–پزشکی عمومی –پرستاري   1  6،25  منطقی داروها اصول تجویز  20

داروهاي گیاهی و سنتی در بیماري سوء   21
 –کارشناسان تغذیه –پزشک عمومی و پزشک خانواده   1  3  هاضمه

 داروساز سنتی –داروساز بالینی –داروساز 

پزشک عمومی  -انواده پزشک شاغل در طرح خ –پرستار   1  5 کارگاه تغذیه و رژیم درمانی در سرطان  22
 کارشناسان تغذیه   -

کارگاه آموزشی تئوري و عملی آي یو دي   23
 مامایی  1  5  گذاري

 پزشکان عمومی و پزشکان شاغل در طرح خانواده  1  3  تازه هاي درمان هیپرلیپیدمی  24

کنفرانس علمی یک روزه شناسایی و ارجاع   25
  عمومی و پزشکان شاغل در طرح خانوادهپزشکان   1  3  زوجین نابارور در سیستم بهداشت

میکروب –انگل شناسی  –ژِنتیک –علوم آزمایشگاهی   1  4  بررسی الم خون محیطی  26
 زیست فناوري–ویروس شناسی  –شناسی  

پیشگیري از بیماري ههاي غیر واگیر در   27
  پزشکان عمومی و پزشکان شاغل در طرح خانواده  1  3،75  نظام نوین سالمت (ایراپن)

  متخصص بیهوشی   -پزشک عمومی –پرستار   6  1،25  کنفرانس علمی ادواري تازه هاي بیهوشی  28
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میزان   عنوان برنامه  ردیف
  امتیاز

دفعات 
  گروه هدف  برگزاري

  مامایی –پرستاري   1  5  مراقبت هاي بحرانی نوزاد در معرض خطر  29

 –شاغل در طرح خانواده  پزشک –پزشک عمومی   8  2  کنفرانس علمی ادواري روانشناسی  30
  -روانپزشکی و روانشناسی  

کارگاه نسخه نویسی و تجویز مکمل هاي   31
  داروسازان –کارشناسان تغذیه   1  5  ورزشی

  کارشناسان علوم تغذیه  1  3،5  کنفرانس علمی تغذیه ورزشی  32

شناخت و آگاهی از اختالالت خونریزي   33
پزشکان شاغل در طرح  –پزشکان عمومی  – پرستاري  2  6  دهنده و هموفیلی (دو روزه)

  خانواده

  علوم آزمایشگاهی  1  3  مدیریت نمونه هاي آزمایشگاهی  34

  پرستار  17  25/1  کنفرانس علمی ادواري پرستاري  35
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  1396مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم   سال غیرحضوري  برنامه هاي 

تاریخ   عنوان برنامه
  شروع

 تاریخ پایان
  میزان امتیاز  گروه هدف  برنامه

  تصویر برداري از 
  01/02/1398  01/02/1395  عفونت هاي ریوي

پزشکان عمومی، پزشک خانواده، 
رادیولوژِي کارشناسان ارشد، رادیولوژي 
،جراحی عمومی،پزشکی قانونی،طب 

اورژانس، جراحی قلب و 
عروق،بیماریهاي داخلی، بیماریهاي 

  ریه، بیماریهاي کودکان

  امتیاز 5

  

برنامه  113تعداد  1396نفر می باشند که درسال  2000تعداد مشمولین عضو سامانه آموزش مداوم در حال حاضر 

برنامه به صورت مجازي تحت سامانه در حال  2جهت کلیه گروه هاي هدف به صورت حضوري اجرا گردیده و 

دانشگاه در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم با دبیر علمی از اعضاء هیئت علمی  96اجرا می باشد. در حال حاضر 

  این مرکز همکاري دارند.

  

 1396اهم فعالیتهاي مرکز آموزش مداوم دانشگاه در سال 

  تعداد  عنوان فعالیت
  20  صدور گواهی نهایی

  3  )66صدور گواهی فرصت (ماده
  113  برنامه هاي برگزار شده

  10  جلسه کمیته تخصیص امتیاز
  4  6ده جلسات کمیته ما

  68  اعالم رمز عبور به کاربران عضو سامانه
  5745  ارسال پیامک به گروه هاي هدف برنامه ها

  3  تهیه پوستر و فراخوان برنامه
  8  در سامانه 91ثبت و تائید گواهی هاي ما قبل 

  1284  تعداد گواهی هاي صادر شده در برنامه هاي آموزشی
  210  سایت اعتبار سنجی مدارك تحصیلی مشمولین در
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  برگزاري جلسات متعدد و اجراي برنامه هاي آموزشی با همکاري سازمانهاي خارج از دانشگاه درخصوص

 برنامه تحول در آموزش از جمله همکاري با سازمان نظام پزشکی و انتقال خون شهرستان جهرم

 ن مطالب در سامانه اتاق تهیه شاخص هاي آموزش مداوم ، ورود اطالعات و مراحل اجراي آنها و به روز کرد
  عملیات شهید مطهر نیا

  حضور در جلسات کمیته راهبردي آموزش دانشگاه در خصوص طرح تحول آموزشی بررسی مشکالت و چالش
 هاي موجود و تعریف فرایندهاي نوآورانه

 امه نتهیه و تدوین برنامه عملیاتی مشترك و اختصاصی واحد ، برگزاري شوراي آموزش مداوم جهت بررسی بر
  عملیاتی 

  معرفی اعضا جهت تشکیل کمیته تخصیص امتیاز آموزش مداوم در دانشگاه وبرگزاري این کمیته حداقل دوبار
 صدور گواهی 6درماه و کمیته ماده 

  آئین نامه ها و بخشنامه ها جهت  پرتال  ،به روز نمودن اخبار، اطالعیه هاجمع اوري و تدوین  اطالعات و
 دانشگاه  آموزش مداوم در سایت

  ، بررسی نیاز هاي آموزشی سایر واحد هاي زیر مجموعه دانشگاه اعم از معاونت بهداشتی ، معاونت درمان
 معاونت دارو و غذا و واحدهاي غیر وابسته با ارسال نامه به گروه هاي مختلف

 لوم نشگاه هاي عرایزنی و بررسی جهت انعقاد تفاهم نامه بین معاونت آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی دا
 پزشکی در خصوص آموزش هاي مورد نیاز مشمولین در سال جاري  

  ارسال وثبت  درخواست اجراي برنامه هاي آموزش مداوم در سامانه آموزش مداوم جهت دریافت مجوز از
 وزارت خانه 

 برنامه ریزي و بارگزاري برنامه هاي ادواري داخلی و زنان براي اولین بار در این واحد 
 وت از همکاران متخصص در هر رشته جهت سخنرانی و همکاري با این واحد دع 
  فعال کردن سیستم اطالع رسانی به مشمولین شهرها ي همجوار جهت حضور فعال تر در برنامه هاي آموزش

 مداوم این مرکز 
 استفاده  کلیه امورات روزمره آموزش مداوم اعم از پاسخ گویی و رفع مشکالت مشمولین آموزش مداوم جهت

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

  نپزشکی و داروسازيهدف دندا  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 

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

 رفع مشکالت مشمولین آموزش مداوم جهت  کلیه امورات روزمره آموزش مداوم اعم از پاسخ گویی و
  استفاده از سامانه هاي آموزش مداوم (سامانه جامع و سامانه مجازي  )

  ســال آموزش مداوم پزشــکان عمومی، پرســتاران امتیاز 1396ســال نخســت ماه  9در،  
 کامل گردیده است و کارشناسان تغذیه  داروسازان
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   قایسه تعداد برنامه هاي برگزار شدهم
  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال   1392سال  1391سال   1390سال

31  38  27  64  65  23  113  
  

  به تفکیک رشته برگزارشده برنامه هاي
  تغذیه  پرستار  ماما  علوم آزمایشگاه  پزشک عمومی  تخصص  داروساز  دندانپزشک

0  5  36  48  3  14  48  4  
  

  جوعدر راستاي طرح تکریم ارباب ري انجام شده فعالیت ها
  اطالع رسانی  به صورت پیامک و همچنین در سامانه اموزش مداوم و شبکه هاي مجازي دانشگاه جهت

 اعالن زمان برگزاري برنامه ها و مکان آنها
 تا کنون  1396نفر از مشمولین عضو سامانه از مهر ماه  230ع و پخش کارت زیتو 
 قرار دادن فرم نظر سنجی و  وضاي مشولین انجام امورات اینترنتی از جمله عضویت در سامانه به تقا

بررسی نظرات شرکت کنندگان در ) ، برنامه هرپایان (درمیزان رضایت از برنامه ها به صورت اینترنتی 
 هر برنامه با استخراج نقاط قوت و ضعف از فرم هاي ارزشیابی

  صدور گواهی شرکت در انتهاي هر برنامه 

   دفتر آموزش مداومنقاط قوت و ضعف برنامه باز آموزي 
  نقاط قوت
 در کلیه گروه ها و همکاري به عنوان سخنران قوي اعضا هیئت علمی وجود 

 ازآموزيب برنامه در نور پیام و جهرم آزاد دانشگاه–از دانشگاه علوم پزشکی شیراز  نکاري مدرسیمامکان ه 
 برنامه توسط آموزش مداوماجراي  صدور گواهی ها در روز 
 کلیه گروه هاي هدفجهت  اي متنوع با عناوین مختلف طبق نیاز سنجی انجام شدهبرگزاري برنامه ه  
  ها ت ارتقاء مستمر برنامهجهارزشیابی برنامه ها و استخراج نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار  
 اطالع رسانی از طریق پیام کوتاه به مشمولین 

  نقاط ضعف
 ز طرف معاونت هاارسال ناقص یا با تاخیر درخواست هاي مجوز برنامه ا  
 مشکالت هماهنگی حق الزحمه سخنرانان برنامه و پذیرایی  
 هاي غیر حضوري و نداشتن زیر ساخت هاي برگزاري برنامه غیر حضوري عدم تمایل مشمولین به برنامه  
 فضاي فیزیکی  کمبود امکانات و  
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  مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  پژوهش در آموزش :

  
تاریخ شروع 

 تجلسا
تعداد 
 جلسات

تعداد اعضا در 
 حال حاضر

تعداد طرح هاي 
 ارسال شده

تعداد طرح هاي 
 مصوب

 طرح92 طرح 115 عضو22 جلسه 68  22/07/1387 کمیته پژوهش در آموزش

  
  گزارشی از فعالیت هاي شوراي پژوهش در آموزش :

 تعداد طرح هاي  مصوب و درجریان تصویب تعداد طرح هاي ورودي سال

 درجریان1طرح  مصوب + 11 11 90سال

  طرح مصوب 4  5 91سال

  طرح  مصوب 3  5  92سال

  طرح  مصوب 10  10  93سال

  طرح  مصوب12  12  94سال

  طرح  مصوب20  20  95سال

  طرح درجریان5طرح  مصوب +11  18 96سال

  
  

  تعداد طرح هاي بررسی شده تعداد جلسات کمیته  سال

  11 8  90سال

  4  4  91سال

  5  3  92سال

  10  4  93سال

  12  6  94سال

 20  5  95سال

  16  12  96سال
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  (Skill Lab)مرکز مهارتهاي بالینی 
  »96 سال مهارتهاي بالینی درمرکز هاي ارائه شده در آموزش «

  عنوان کارگاه  گروه هدف  زمان (ساعت) تاریخ

  خرداد
  دانشجویان پزشکی بالینی  4

زنان (زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد، 
  زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...)معاینات 

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  تیر
  دانشجویان پزشکی بالینی  4

زنان (زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد، 
  معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...)

  حیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفتها  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  مرداد
  دانشجویان پزشکی بالینی  4

زنان (زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد، 
  معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...)

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  آبان
  )(CPRی ریوياحیاي قلب  کلیه رشته ها طبق ثبت نام  6

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  آذر
  )(CPRاحیاي قلبی ریوي  کلیه رشته ها طبق ثبت نام  24

  کنترل عالیم حیاتی  فیزیوپاتولوژي-دانشجویان پزشکی   8

  یشرفتهاحیاي قلبی ریوي پایه و پ  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  دي
  فیزیوپاتولوژي-دانشجویان پزشکی   8

و خونگیري  IM,ID,SQ,IVتزریقات 
 CPR،سوچر،فولی گذاشتن،NGTوریدي،

  ABGو انتوباسیون،

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  بهمن
  )(CPRاحیاي قلبی ریوي  دانشجویان متقاضی تمام رشته ها  10

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  اسفند
  )(CPRاحیاي قلبی ریوي  دانشجویان متقاضی تمام رشته ها  10
  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20
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 آموزش ارائه شده به ساعت در مرکز مهارتهاي بالینی
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  کمیته برگزاري آزمون آسکی 
  (OSCE)*امتحان بالینی ساختار یافته و هدفمند 

  محل اجرا  گروه هدف  تاریخ  ردیف

  مرکز مهارتهاي بالینی کلینیک هنري  81دانشجویان اینترن پزشکی   29/8/86 .1

  بخش داخلی بیمارستان پیمانیه  82دانشجویان اینترن پزشکی  20/12/86 .2

  مرکز مهارتهاي بالینی کلینیک هنري  81شجویان اینترن پزشکی دان  87/ 01/02 .3

  سایت پردیس  83دانشجویان اینترن پزشکی   31/3/88 .4

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  85دانشجویان اینترن پزشکی   31/4/92 .5

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  86دانشجویان اینترن پزشکی   31/4/93 .6

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  87یان اینترن پزشکی دانشجو  17/12/93 .7

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  88دانشجویان اینترن پزشکی   10/04/94 .8

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  88دانشجویان اینترن پزشکی   1/11/94 .9

 سمرکز مهارتهاي بالینی سایت پردی  89دانشجویان اینترن پزشکی   23/02/95 .10

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  دانشجویان رزیدنت بیهوشی  25/02/95 .11

  مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  89دانشجویان اینترن پزشکی   21/11/95 .12

  مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  89دانشجویان اینترن پزشکی   04/03/96 .13

  ي بالینی سایت پردیسمرکز مهارتها  89دانشجویان اینترن پزشکی   04/03/96 .14

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  90دانشجویان اینترن پزشکی   26/10/96 .15

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  95دانشجویان پزشکی   20/10/96 .16

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  90دانشجویان اینترن پزشکی   19/11/96 .17

 رکز مهارتهاي بالینی سایت پردیسم  دانشجویان رزیدنت بیهوشی  30/11/96 .18
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  دانشجویان استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل دانشجویان 

  آزمون دستیاري-درخشان به مقاطع باالتراستعداد 

 تعداد سال

1390 4  

1391  5  

1392  6  

1393  3  

1394  4  

1395  4  

1396  5  

  
شجویان استعداد درخشان به دانشجویان استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل دان

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

1390 4  

1391  5  

1392  5  

1393  ٥ 

1394  ٣  

1395  ٤  

1396  ٤  
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  تعداد کارگاه هاي برگزار شده جهت دانشجویان استعدادهاي درخشان

 تعداد گروه هدف
مدت 
  زمان

 (ساعت)
 اهداف کارگاه

تعداد 
 کارگاه

  ردیف عنوان کارگاه

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

15 2 
آشنایی دانشجویان با انواع روشهاي مطالعه 

نحوه درس  -و مطالعه صحیح و اصولی
  خواندن و روش مطالعه در علوم پایه

1 
مهارتهاي 

 .1 مطالعه

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

45 3 
ح هاي تحقیقاتی و افزایش توان نگارش طر

 آموزشی
6 

پروپوزال 
 .2 نویسی

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

20 2 
آشنایی دانشجویان با آئین نامه هاي 

استعداد درخشان و نیازسنجی و تغییر در 
 آئین نامه داخلی

2 
کارگاه هم 

 .3 اندیشی

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

 4 یافتن مقاالت مرتبط 2 15
جستجوي 

 .4 پیشرفته

انشجویان استعدادهاي د
 درخشان

 NOTE END  4 ENDآشنایی با نرم افزار 2 15
NOTE  5. 

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

20 2 
چگونگی یافتن مقاالت و ارکان و اجزاي 

 مقاله
 .6 ارکان مقاله 1

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان و المپیاد

30 2 
آشنایی دانشجویان با انواع سواالت بالینی و 

نویسی و آمادگی جهت برگزاري سناریو 
 المپیادعلمی

2 
کارگاه 

استدالل 
 بالینی

7. 

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان و المپیاد

40 4 
آشنایی دانشجویان با کلید واژه هاي 

آموزش پزشکی و آمادگی جهت برگزاري 
 المپیادعلمی

4 
کارگاه 
آموزش 
  پزشکی

8. 

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان و المپیاد

40 12 
و آمادگی  اهداف نظام سالمتنایی با آش

 جهت برگزاري المپیادعلمی
4 

کارگاه 
مدیریت نظام 

 سالمت
9. 

دانشجویان استعدادهاي 
آشنایی با اهداف و آمادگی جهت برگزاري   12  40  درخشان و المپیاد

  4  المپیادعلمی
کارگاه تفکر 
علمی در 
  علوم پایه

10. 

دانشجویان استعدادهاي 
آشنایی با اهداف این حیطه و آمادگی جهت   12  40  درخشان و المپیاد

کارگاه فلسفه   4  برگزاري المپیادعلمی
 .11  پزشکی

دانشجویان استعدادهاي 
درخشان (کلیه رشته هاي 

 تحصیلی)
80 88 

آشنایی دانشجویان با مهارتهاي 
، BP-بالینی(کنترل عالیم حیاتی

تزریقات،نمونه گیري شریانی و وریدي،رگ 
ن،سوچر،فولی گیري،احیاي ،انتوباسیو

 و...) NGTکاتتر،

کارگاه 22
 ساعته4

برگزاي 
کارگاه 
آموزش 

مهارتهاي 
 بالینی

12. 

دانشجویان استعدادهاي 
آشنایی با چگونگی مراحل ثبت اختراع و   6  40  درخشان

ثبت اختراع و   2  پتنت
 .13  ثبت پتنت

دانشجویان استعدادهاي 
ق در اخال  1  مسائل اخالق در انواع مطالعات پژوهشی  3  20  درخشان

 .14  پژوهش
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 کمیته جشنواره آموزشی شهید مطهري:

  تعداد فرایندهاي برتردرون دانشگاهی و کشوري :
تعداد فرایند ارسالی به   سال  ردیف

 دبیرخانه درون دانشگاهی
تعداد فرایند منتخب درون 

  دانشگاهی
تعداد فرایند منتخب و قابل تقدیر 

  کشوري
1  1388  6  6  1  
2  1389  6  4  --  
3  1390  10 6 1 
4  1391  14 6  1 
5  1392  7  7  --  
6  1393  8  6  --  
7  1394  8  6  1  
8  1395  6  6  1  
9  1396  5  5  --  

  
  

  فعالیتهاي کمیته توانمندسازي اساتید 
 96مرکز توسعه بر اساس نتایج نیازسنجی سال اولویت دار  عناوین کارگاههاي

  عنوان  عنوان
  End Note  چگونه یک کارگاه ترینینگ  برگزار نمائیم؟

  چگونگی برگزاري یک ژورنال واچ آموزشی  آموزش کالس وارونه
 PBLProblem Basedتدریس در گروهاي کوچک /   روش 

Learning)(  اصول مهارت ارتباطی در ارتباط با فراگیر  

  اخالق حرفه اي  سخنرانی تعاملی
  یمارب –اصول مهارت ارتباطی پزشک   آشنایی با روش هاي آموزش مجازي و ترکیبی

  TBLتدریس در گروههاي کوچک به روش 
)Team Based Learning( 

  چگونه یک آسکی استاندارد برگزار کنیم ؟

آشنایی با کنفرانس هاي آموزش /پزشکی ، سایت ها و منابع آموزش پزشکی، 
  بازاندیشی  معرفی رسانه هاي آموزشی

  استاندارد سازي سواالت با تاکید بر تحلیل آزمونها  )DOPS – Mini-CEXروشهاي ارزیابی مبتنی بر محیط کار بالینی  ( 
درمانگاه  -گزارش صبحگاهی -روشهاي آموزش بالینی(راند آموزشی

  انواع روش تحقیق کیفی  ژورنال کالب بالینی) –گراند راند  -آموزشی

  چگونگی مصاحبه  استاندارد  در تحقیق کیفی  چگونگی برقراري یک ژورنال کالب آموزشی
  چگونگی ابزارسازي و تعیین خصوصیات سیکومتریک ابزار  بازخورد و انواع آن ارائه

  )SPSS آشنایی با نرم افزار (  چگونگی تولید محتواي آموزشی الکترونیکی
  روش هاي ارزیابی فراگیر

Extended Matching(تشریحی)  
Multiple Choice (چندگرینه اي)  

  
End Note  
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  هفته اي آموزش پزشکی و مهارت آموزي   برگزاري اولین دوره فلوشیپ  یک
  )96ویژه دستیاران بیهوشی ( مهرماه

  مدرس  عنوان  مدرس  عنوان
معرفی رسانه هاي آموزشی/ اصول 

  اخالق حرفه اي  خانم دکتر مصلی  نژاد  تهیه اسالید
 

  آقاي تفویضی-آقاي دکتر دژکام

تباطی پایه مهارت  هاي  ار اصول   خانم دکتر نجفی پور  اصول سخنرانی
)Communication Skills(  دکتر لیلی مصلی نژاد  

  دکتر لیلی مصلی نژاد  الگ بوك و پورتفولیو  آقاي دکتر عابدي  End Noteآموزش نرم افزار 
 آقاي دکتر دژکام  کلیات اخالق پزشکی  خانم دکتر متین  گزارش صبحگاهی

قصور پزشکی / مدیریت خطاهاي   خانم دکتر دهقانی  ژورنال کالب
  آقاي دکتر خوش نیت  یپزشک

  یادگیري ترکیبی
  خانم دکتر مصلی نژاد  

مهارت  هاي ارتباطی بین پزشک و 
تیم درمان  با تاکید بر  -بیمار

  تخصص بیهوشی
  آقاي دکتر صنیع جهرمی

روش تدریس در گروه هاي کوچک 
 /PBL  خانم دکتر نجفی پور  

روش هاي -تدوین طرح درس 
ارزیابی فراگیر در محیط بالینی 

Dops  
  خانم دکتر نجفی پور

معرفی پایگاههاي اطالعاتی و 
  طریقه جستجو/ پروپوزال نویسی

آقاي -آقاي دکتر صلح جو
 دکتر عابدي

  آقاي دکتر شجاعی  نقش هاي یک پزشک

مه بی-مدیریت  خطر -ایمنی بیمار 
  رخانم دکتر نجفی پو  )OSCEآزمون آسکی (  آقاي دکتر دم شناس  هاي مسئولیت حرفه اي پزشکی

  

  کارگاههاي توانمندسازي برگزار شده ویژه اساتید
 مدرس  عنوان کارگاه

  خانم دکتر مصلی نژاد  کارگاه داربست یادگیري : مدلی انگیزشی در ارتقاء یادگیري دانشجو
  آقاي دکتردوامی/خانم دکتر مصلی نژاد  کارگاه آموزش آئین نامه ارتقاء و ترفیعات سالیانه

  خانم  دکتر مصلی نژاد  "امه ارتقاء آموزش آئین ن "کارگاه 
  خانم دکتر امینی  "طب مبتنی بر شواهد "کارگاه  

t" پور خانم دکتر نجفی  "چگونه یک کارگاه ترینینگ برگزار نمائیم؟  
  خانم دکتر نجفی پور  برگزاري جلسه آماده سازي پروژه ترینینگ  با حضور اعضاء متقاضی کارگاه

  خانم دکتر مصلی نژاد  س مجازيهمه با هم یک روز معلم کال
  خانم دکتر نجفی پور  مبتنی بر مدل کالس وارونه  PBLاجراي اولین جلسه روش تدریس 
  خانم دکتر نجفی پور  مبتنی بر مدل کالس وارونه  PBLاجراي دومین جلسه روش تدریس 

  خانم دکتر نجفی پور  اجراي روش تدریس کالس وارونه  مبتنی بر مدل کالس وارونه
  کتر دهقانیدنجفی پور/ آقاي خانم دکتر  با تدریس یکی از اعضاء PBLبرگزاري کارگاه تکمیلی روش تدریس 

  خانم دکتر نجفی پور  مبتنی بر مدل کالس وارونه TBLروش تدریس 
  خانم دکتر مصلی نژاد  آشنایی با ابزارها و نرم افزارهاي آسان و کاربردي تولید محتوا

  خانم دکتر نجفی پور  )focus groupگروه متمرکز (برگزاري جلسه به روش 
  خانم دکتر نجفی پور  کارگاه آشنایی با ثبت نام در سامانه دانش پژوهی

  خانم دکتر نجفی پور  سخنرانی تعاملی
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 مقایسه تعداد کارگاههاي برگزار شده جهت اساتید 

  تعداد کارگاه برگزارشده  سال
 7 92-93سال 

 12 93-94سال

 17 94-95لسا

 16  95-96سال 

  
  96-97فعالیتهاي انجام شده آنالیز آزمونها در سال 

آزمون گروههاي علوم پایه  55آزمون مورد آنالیز قرار گرفته است. از این تعداد،   115تعداد  96در سال 
  آزمون در گروههاي پرستاري و پیراپزشکی انجام گرفته است.  96و در دانشکده پرستاري 

   ) :Evaluationی (کمیته ارزشیاب

  :کمیته ارزشیابی اساتید-1
 نتایج ارزشیابی اساتید در سامانه پایش:

  96-97مشارکت دانشجویان در ارزشیابی اساتید نیمسال اول  
  درصد مشارکت  مشارکت دانشجو در ارزشیابی نام دانشکده ردیف

  61  135  دانشکده پزشکی  1
  93  94  دانشکده پرستاري  2
  87  71  شکیدانشکده پیراپز  3

  223  جمع
  

  444تعداد دانشجویان مشارکت کننده در ارزشیابی :     96/57کل درصد مشارکت در دانشگاه : 
از طریق سامانه پایش اساتید و به  96-97مشارکت دانشجویان در ارزشیابی اساتید نیمسال دوم  -

 payesh.jums.ac.irآدرس 
  

تعداد دانشجویان در   دانشکده  ردیف
  96-97نیمسال 

تعداد 
دانشجویان 

  مشارکت کرده

تعداد 
دانشجویان 

  مشارکت نکرده
  درصد مشارکت

  62  53  85  138  دانشکده پزشکی  1
  83  17  82  99  دانشکده پرستاري و مامایی  2
  74  65  182  247  آموزشکده پیراپزشکی  3

  
  27/56  درصد مشارکت دانشجویان
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ارزیابی درونی بخشهاي بالینی و  روند اجراي)Internal Evaluationارزشیابی درونی(-2
  علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  96سال   95سال   94سال  93سال  ارزشیابی درونی علوم پایه  ارزشیابی درونی بالینی  ردیف
  شروع    انجام شده  بار)3(    اطفال  1

      انجام شده  )93(    جراحی  2

      انجام شده  )93(  بار)2میکروب(  داخلی  3

  شروع    انجام شده  )93(    زنان  4
      انجام شده      )93-94چشم (  5
      انجام شده  شروع    94بیهوشی  6

انجام   شروع    زبان   7
    شده

 

 96تا 90روند ارزشیابی درونی گروههاي آموزش بالینی وعلوم پایه دردانشگاه جهرم ازسال

  96  95  94  93  91-92  90 بخش

 √   √   زنان
    √   جراحی
 √   √   اطفال

    √   یداخل
       پوست
ENT       

     √    بیهوشی
     √    چشم

     √  فیزیولوژي
      √ پزشکی اجتماعی
     √  معارف اسالمی

      √ آناتومی

    √   میکرب شناسی
بافت شناسی وجنین 

 شناسی
      

       بیوشیمی
   √      زبان انگلیسی



 

 

92 

  

علوم پزشکی جهرم بر حسب سال و گروه آموزشی علوم پایه فرآیند ارزیابی درونی در دانشگاه 
 96تا  89و بالینی از سال 

  
  

  کمیته دانش پژوهی
  هاي بررسی شده جهت ارتقاءتعداد پرونده  تعداد مشاوره  ارتقاء اساتید از مرتبه استادیاري به دانشیاري

  نفر5
  ادمهر)(دکتر شجاعی، دکتر ضابطیان، دکتر عابدي، دکتر صلح جو، دکتر ر

14  7  

  

 30تعداد  1396پرونده اساتید مورد بررسی قرار گرفت و تا سال  5برگزار گردید و تعداد  88اولین کمیته دانش پژوهی در سال 
  پرونده ارتقاء به کمیته منتخب و وزارتخانه ارسال گردیده است.

 نمودارتعدادپرونده هاي بررسی شده فعالیت دانش پژوهشی اساتید
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  نامه ریزي و طرح درسکمیته بر

  96تا  90طرح درس هاي ارائه شده توسط اساتید از سال 

  
  :EDCنشریات 

  96چاپ نشریه و گاهنامه در سال 
 تهیه ویژه نامه دهمین المپیاد علمی  
 تهیه ویژه نامه استعداد درخشان  
 تهیه نشریه علمی خبري ویژه  دانش پزوهی  

  تدوین کتابچه
 EDCیتهاي کمیته هاي مرتبط با کتابچه با موضوع فعال20تهیه 

  الگ بوك الکترونیک جهت ثبت فعالیت هاي آموزشی دستیاران بیهوشیسامانه 
در این سامانه بر اساس فرمها، دستیاران ملزم به تکمیل فرمها در دو بخش ارائه سخنرانی و حضور در برنامه هاي 

در بخش ارائه سخنرانی  96ماهه اول سال 6در باشند. آموزشی و بخش تجارب بالینی و مهارتهاي پروسیجرال می

در بخش مهارتهاي  96ماهه دوم سال  6فرم به ثبت رسید. در  705فرم و در بخش مهارتهاي پروسیجرال  41

فرم به ثبت رسیده است. الزم به ذکر که با جذب دستیار اطفال برنامه هاي این گروه نیز در حال  283پروسیجرال 
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رش فعالیت کمیته هاي مرتبط به بسته هاي طرح تحول در آموزش علوم پزشکی در گزا

EDC   

  کمیته هاي تحول
تعداد 

  جلسات
  اقدامات دیگر

  8  کمیته مرجعیت علمی
جهت تعیین  swotتحلیل موقعیت دانشگاه به روش "تدوین پروژه با عنوان 

  "سرآمدیهاي  دانشگاه

    3  کمیته آموزش پاسخگو

ر بخشی کمیته اعتبا

  بیمارستانهاي آموزشی
4  

مقایسه وضعیت موجود فرایندهاي آموزش بالینی  "اجراي پروژه تحت عنوان 

  با استانداردهاي وزارتخانه

  3  کمیته اعتباربخشی موسسه اي

هاي مختلف دانشگاه بررسی توانمندیهاي حوزه"اجراي پروژه تحت عنوان 

و  مسئولین، کارشناسان بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشی از دیدگاه

  "96ذي نفعان در سال 

  2  کمیته نظام ارزیابی آزمونها
مقایسه ارزیابی صالحیت بالینی کارورزان و کار آموزان "اجراي پروژه تحت عنوان 

دانشگاه علوم پزشکی توسط همتایان و اساتید در آزمون  92الی  90پزشکی ورودي 
  "بالینی کشوري آسکی و  ارتباط آن با نمره آزمون صالحیت
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  خدمات آموزشی

  قبول شدگان  در مقاطع باالتر

  1396  1395  1394  1393  عنوان

  21  19  نفر 21  نفر 12  پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد 

  26  31  نفر 23  نفر 25  پذیرفته شدگان مقطع دستیاري

  12  17  نفر15  -  پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی 

  
  صدور گواهینامه موقت تحصیلی

  1396  1395  1394  1393  عنوان
  12  22  16  6  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته پزشکی 

  37  31  35  14  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته پرستاري 
  5  7  6  9  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته اتاق عمل 
  14  9  19  21  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته هوشبري 
  20  25  21  3  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته بهداشت 

  0  26  26  14  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته فوریتهاي پزشکی  
  0  1  -  -  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته انگل شناسی پزشکی 

  8  0  0  0  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته علوم آزمایشگاهی
  

  ارك تحصیلی و دانشنامه  صدور مجوز تحویل مد
  1396  1395  عنوان

صدور دانشنامه 
  تحصیلی

  9  10  پزشکی
  19  11  پرستاري
  -  2  اتاق عمل
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  1396سال دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه 
 مرد زن کل رشته

  3  5  8  رزیدنت بیهوشی
  1  2  3  رزیدنت اطفال

 203 249 452 پزشکی

 5 4  9  کارشناسی ارشد انگل شناسی

 1 3  4  کارشناسی ارشدپرستاري

 87 89 176 پرستاري

 35 66 101 اتاق عمل

 37 74 111 هوشبري (کارشناسی پیوسته)

 38 - 38 فوریتهاي پزشکی(کارشناسی نا پیوسته)

 33 58 91 علوم آزمایشگاهی

 4 77 81 بهداشت عمومی

 447 627 1074 جمع کل

  

 1396سال 

  
 کل  تخصصی بالینی  تراي حرفه ايدک کارشناسی ارشد کارشناسی

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

پذیرفته 
 شدگان

114 44 70 7 3 4  73  36  37 6 3 3  200  86  114  

  627  447  1074  7 4 11 249  203  452  7 6 13 364  234 598  دانشجویان

فارغ 
  التحصیالن

153 60 93 2 2 -  52  21  31 -  - -  207  83 124  
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  پذیرش دانشجوي مازاد تحصیلی رشته پزشکی

  کل  مرد  زنسال                                                  

  5  1  4  1393سال 

  24  7  17  1394سال 

  25  15  10  1395سال 

  20  10  10  1396سال 
  

  

  پذیرش دانشجوي بومی مناطق محروم رشته پزشکی

  کل  مرد  زن  سال

  10  5  5  1394سال 

  15  11  4  1395سال 

  6  3  3  1396سال 
  

 1396-1397دانشجویان ورودي دانشگاه سال تحصیلی 

 کل مرد زن رشته
  3  2  1  )961رزیدنت بیهوشی  (

  3  1  2  )961ل  (رزیدنت اطفا
 20 10 10 )962پزشکی بین الملل (

  53  26  27  )961پزشکی (
  2 1 1  )961کارشناسی ارشد انگل شناسی (

 5 2 3 )961سی ارشد پرستاري  (کارشنا
 49  24 25  )961پرستاري  (
 17 5 12 )962اتاق عمل  (

 18 7 11 )962هوشبري (کارشناسی پیوسته)  (
 19 7 12 )961علوم آزمایشگاهی  (
 11 1 10 )962بهداشت عمومی  (

 200 86 114 جمع کل
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  اطالعات کلی دانشکده پرستاري و پیراپزشکی
گروه هاي نام   دانشکده

  تعداد کل اعضاي هیئت علمی  مقطع  رشته هاي مربوط به هر گروه  آموزشی

پرستاري و 
  پیراپزشکی

  کارشناسی  پرستاري  پرستاري

  کارشناسی  فوریتهاي پزشکی  نفر 20

  کارشناسی  اتاق عمل  پیراپزشکی
  کارشناسی ناپیوسته  هوشبري

  

  مشخصات اعضاي هیئت علمی هر گروه
  تفکیک رتبه علمی  عداد اعضاي هیئت علمیت  نام گروه

  14  پرستاري

  تعداد  رتبه علمی
  11  مربی

  3  استادیار
  0  دانشیار
  -  استاد

  6  پیراپزشکی

  تعداد  رتبه علمی
  6  مربی

  -  استادیار
  -  دانشیار
  -  استاد

-  -  

  مشخصات نیروي انسانی غیر هیئت علمی هر گروه
  وضعیت تحصیلی  وضعیت استخدام  کارشناسانتعداد   نام گروه

  4  پرستاري

  تعداد  میزان تحصیالت  تعداد  نوع استخدام
  - کاردانی  3  رسمی
  2  کارشناسی  -  پیمانی

  3  کارشناسی ارشد  1  قراردادي
      -  طرحی

  1  پیراپزشکی

  تعداد  میزان تحصیالت  تعداد  نوع استخدام
  - کاردانی  1  رسمی
  -  رشناسیکا  -  پیمانی

  -  طرحی  1  کارشناسی ارشد  -  قراردادي
  نفر 5تعداد نیروي انسانی طرح هیئت علمی  
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  مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی
  نام دانشکده: پرستاري و پیراپزشکی

یف
رد

  

نام 
  آزمایشگاه

  مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی  نام دستگاه

تعداد   عمومی  تخصصی
  دستگاه

قیمت تقریبی 
  ومان)دستگاه(ت

عمر 
مفید 
  دستگاه

مدت زمان 
  استفاده شده

گروه هاي 
  استفاده کننده

مهارتهاي   1
  -  پرستاري

  سال 5  سال 5  000/000/3  2  موالژ وصل سرم
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

  سال 1  سال 5  000/000/5  1  موالژ اینتوبیشن
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

  سال 4  سال 5  000/000/5  2  موالژ فولی
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

  سال 4  سال 5  000/000/18  1  موالژ تزریقات
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

 CPRموالژ 
  سال 1  سال 5  000/000/14  1  پایه بزرگساالن

پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

 CPRموالژ 
  سال 5  سال 5  000/000/14  1  نوزادان

پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

  سال 10  سال 5  000/000/28  1  موالژ زایمان
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

 CPRموالژ 
  سال 5  سال 5  000/000/14  1  کودکان

پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

دستگاه 
  سال 5  سال 5  000/000/20  1  الکتروشوك زول

پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري
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  جدول مشخصات کتابخانه و قرائت خانه
  نام دانشکده: پرستاري و پیراپزشکی

مساحت تقریبی 
  فضاي کتابخانه

مساحت تقریبی محل 
  سایر توضیحات  تعداد کتب الکترونیک  تعداد کتب چاپی  قرائت خانه

  متر 320

    عمومی  تخصصی  یعموم  تخصصی  بانوان  آقایان

-  
  تعداد کلی کتاب

  9859عنوان: 
  28510نسخه: 

30  -    

  

  جدول مشخصات کالس ها و سالن کنفرانس
  نام دانشکده: پرستاري و پیراپزشکی

  تعداد کل کالس ها
تعداد کالس هاي مجهز به 

  ویدئوپروژکتور

تعداد سالن 

  کنفرانس
  سایر توضیحات

11  11  2    
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 معاونت فرهنگی دانشجوییفصل پنجم: 

      
  مدیریت اموردانشجویی

  96-97خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال تحصیلی
 

  نام خوابگاه
 

  نوع
 

  ظرفیت فعلی
ظرفیت 
  استاندارد

 

  متراژ کل
 

  زیربنا

   116 113  دختران  بوستان
  10200مشترك 

2000  
  2000  116 114 دختران  گلستان
  2010  115 133  دختران  بهارستان

  300  400  22 21 دختران  پیمانیه(کوثر)
  6310  10600  369  381  دختران  جمع خوابگاه دختران

  2514  5890  125  186  پسران  شهیددانشپور
  180  340  20  37  پسران  احسان(کلینیک هنري)

  410  740  40  50  پسران  اکبري
  3104  6970  145 273  پسران  جمع خوابگاه پسران
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  بسمه تعالی
  بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 96-97سال تحصیلی:                                                                                                                                     خوابگاه نوع واحد:

  
  گاه هاي دانشگاهمشخصات خواب

آدرس:بولوار شهید مطهري، واقع در کلینیک  -2 احسان نام خوابگاه: -1
 هنري

تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 نفر

 متر مربع 340مساحت کل خوابگاه: -6  1358سال احداث:  -5
 متأهلین  پسران   نوع خوابگاه:   دختران -8  1360وري:سال بهره  -7
 37خوابگاه:تعداد دانشجویان استفاده کننده از  -10  متر مربع 180مساحت زیربنا: -9

 نفر

آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته  -12  با ذکر نوعسایراستیجاري   وقفیمالکیت: دولتی  -11
  خیراست؟ بلی

  طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  آیا -13
  خیربلی

  شوفاژ -گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -14

 

 
  
  

  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -16
 16 مساحت سالن مطالعه 4 تعداد توالت ها 11 تعداد بلوك ساختمانی

 - مساحت سالن اجتماعات 4 هاتعداد دستشویی  11 تعداد کل اتاق ها
 - مساحت سالن غذاخوري 1 تعداد خطوط تلفن شهري 37 تعداد کل تخت ها

 2- مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 2 تعداد دوش هاي حمام
 - مساحت نمازخانه 8 تعداد تلویزیون 2 تعداد آبسردکن ها

 - مساحت بوفه 2 تعداد اجاق گاز 16 تعداد یخچال ها
 - مساحت فضاي ورزشی   6 تعداد کپسول آتش نشانی

    �نداردداردسیستم خنک کننده :  -18
  �ندارددارد سیستم ایاب و ذهاب: -19
  �خیر   �بلی آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
      تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه: -21
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  سمه تعالیب
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 96-97سال تحصیلی:                                                               خوابگاه                                  نوع واحد:

 
  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

آدرس:انتهاي خیابان ولی عصر واقع در بیمارستان  -2 کوثر م خوابگاه:نا -1
 پیمانیه

 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 متر مربع 400مساحت کل خوابگاه: -6  1389سال احداث: -5
 متأهلین  پسران وع خوابگاه:   دختران ن -8  1390سال بهره وري: -7

 نفر21تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه:  -10  متر مربع 300مساحت زیربنا: -9

با ذکر سایر    استیجاري   وقفی    مالکیت: دولتی -11
  نوع

  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -12
  خیر      بلی 

  طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  آیا -13
  خیر   بلی 

  شوفاژ -گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -14

  
  امکانات  برحسب مساحت -17  :امکانات برحسب تعداد -16

  (متر مربع) 
 15 مساحت سالن مطالعه 6 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 - مساحت سالن اجتماعات 2 ها تعداد دستشویی 12 تعداد کل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري - تعداد خطوط تلفن شهري 24 تعداد کل تخت ها
 - مساحت سالن تلویزیون - تعداد خطوط تلفن راه دور 6 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 12 تعداد تلویزیون 0 تعداد آبسردکن ها
 - مساحت بوفه 2 تعداد اجاق گاز 14 تعداد یخچال ها

 - مساحت فضاي ورزشی   2 تعداد کپسول آتش نشانی

  
  �دارد سیستم خنک کننده : دار  -18
  �ندارد  سیستم ایاب و ذهاب: دارد  -19
  �خیر   �آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
       نفرپاره وقت خدماتی 1زن تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   -21
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  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 96-97سال تحصیلی:                                                                                   بگاه          خوانوع واحد:

  
  وابگاه هاي دانشگاهمشخصات خ

آدرس:بولوار شهید مطهري،سایت پردیس، مجموعه  -2 بهارستان نام خوابگاه: -1
 خوابگاه ها

 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):   نفر -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 بع (مشترك)متر مر 10200مساحت کل خوابگاه:  -6  1385سال احداث: -5

 متأهلینپسران  نوع خوابگاه:   دختران -8  1390سال بهره وري: -7
 نفر133تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه:  -10  متر مربع 2010مساحت زیربنا: -9

با ذکر سایر    استیجاري   وقفی   مالکیت: دولتی -11
  نوع

  ست؟داشته ا آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا -12
 خیر      بلی 

  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  خیر    بلی

  شوفاژ-گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -14

  

  
  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  :امکانات برحسب تعداد -16

 مشترك) 174+(32 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 180 مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 44 تعداد کل اتاق ها
 - مساحت سالن غذاخوري 2 تعداد خطوط تلفن شهري 139 تعداد کل تخت ها

 24 مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 12 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 3 تعداد آبسردکن ها
 مشترك 30 مساحت بوفه 9 تعداد اجاق گاز 49 تعداد یخچال ها

 2000 مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

  
  �نداردسیستم خنک کننده : دارد  -18
  �ندارد سیستم ایاب و ذهاب: دارد -19
  �خیر   �ذهاب وجود دارد؟ بلیآیا نیاز به سرویس ایاب و 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  نفرمشترك با خوابگاه گلستان و بوستان 6مرد    نفر      4تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -21
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  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 96-97سال تحصیلی:                                                                                                                                    خوابگاه نوع واحد:

 
  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

آدرس:بولوار شهید مطهري، سایت پردیس ، مجموعه  -2 گلستاننام خوابگاه:  -1
 خوابگاه ها

 54337061تلفن: -4 نه:              ریالمیزان اجاره بها ماها -3
 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -6  1371سال احداث: -5
 متر مربع (مشترك) 10200مساحت کل خوابگاه: -8  1374سال بهره وري: -7

 ینمتأهل  پسران نوع خوابگاه:   دخترا ن   -10  متر مربع2000مساحت زیربنا: -9

 سایر    استیجاري   وقفی   مالکیت: دولتی  -11
  با ذکر نوع

 نفر   114تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه: -12

  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  خیر     بلی 

  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -14
 خیر       بلی 

   گاز و گازوئیل نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15
  

  
  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -16

 (مشترك)174 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی
 (مشترك) 180 مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 44 تعداد کل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 2 تعداد خطوط تلفن شهري 151 د کل تخت هاتعدا
 (مشترك)24 مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 12 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 3 تعداد آبسردکن ها
 (مشترك) 30 مساحت بوفه 6 تعداد اجاق گاز 46 تعداد یخچال ها

تعداد کپسول آتش 
 نشانی

 (مشترك)2000 مساحت فضاي ورزشی   4

 �ندارد  سیستم خنک کننده : دارد  -18
  �ندارد سیستم ایاب و ذهاب: دارد   -19
     �خیر    �آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  نفر مشترك با خوابگاه بوستان و بهارستان6مرد   نفر      4زن تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   -21
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  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 96-97سال تحصیلی:                                                                                       خوابگاه         نوع واحد:

  
  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

آدرس:بولوار شهید مطهري، سایت پردیس ، مجموعه  -2 بوستان نام خوابگاه: -1
 خوابگاه ها

 54445011تلفن: -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 فر(متأهلین):     ن تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه -6  1371سال احداث: -5

 متر مربع (مشترك) 10200مساحت کل خوابگاه: -8  1374سال بهره وري: -7
 متأهلین  پسران   نوع خوابگاه:   دختران  -10  متر مربع2000مساحت زیربنا: -9

با سایر    استیجاري   وقفی مالکیت: دولتی   -11
  ذکر نوع

 نفر  113ز خوابگاه:تعداد دانشجویان استفاده کننده ا -12

  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  خیر     بلی

  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -14
 خیر       بلی 

   گاز و گازوئیل نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15
 

  ع)امکانات  برحسب مساحت (متر مرب -17  امکانات برحسب تعداد: -16
 (مشترك) 174 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 (مشترك) 180 مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 44 تعداد کل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 2 تعداد خطوط تلفن شهري 169 تعداد کل تخت ها
 (مشترك)24 مساحت سالن تلویزیون 1 ه دورتعداد خطوط تلفن را 12 تعداد دوش هاي حمام

 - مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 3 تعداد آبسردکن ها

 (مشترك) 30 مساحت بوفه 8 تعداد اجاق گاز 49 تعداد یخچال ها
 (مشترك)2000 مساحت فضاي ورزشی   5 تعداد کپسول آتش نشانی

 �ندارد  سیستم خنک کننده : دارد  -18
  �نداردم ایاب و ذهاب: دارد سیست -19
     �خیر    �آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  نفر  مشترك با خوابگاه بوستان و بهارستان6مرد   نفر      4تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -21

شی  ، فضاي ورزعه، تلویزیون، سالن مطالالن اجتماعاتهارستان داراي سب بوستان و ،خوابگاه هاي گلستان
  مشترك می باشد.
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه
 آدرس: بولوار شهید مطهري، سایت پردیس دانشگاه -2 شهید دانشپورنام خوابگاه:  -1

 54345011تلفن: -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3

 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -6  1387سال احداث: -5
 متر مربع 5890مساحت کل خوابگاه: -8  1389سال بهره وري: -7
 متأهلین ن  پسرا  دختراننوع خوابگاه:    -10  متر مربع2514مساحت زیربنا: -9

با سایر    استیجاري   وقفی   مالکیت: دولتی  -11
  ذکر نوع

 نفر186تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه:  -12

  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  خیر  بلی 

  آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته است؟ -14
 خیر       بلی 

   شوفاژ-گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15

  
  �ندارد سیستم خنک کننده : دارد   -18
  �ندارد  دارد سیستم ایاب و ذهاب:  -19
     � خیر   �آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
  نفر مرد4تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:    -21

  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

  95-96: سال تحصیلی                                                                                                                                      خوابگاه نوع واحد:

  برحسب مساحت (متر مربع)  امکانات -17  امکانات برحسب تعداد: -
 42 مساحت سالن مطالعه 15 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 147 مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 56 تعداد کل اتاق ها

 - مساحت سالن غذاخوري 1 تعداد خطوط تلفن شهري 194 تعداد کل تخت ها
 57 مساحت سالن تلویزیون  فن راه دورتعداد خطوط تل 18 تعداد دوش هاي حمام

 45 مساحت نمازخانه 3 تعداد تلویزیون 4 تعداد آبسردکن ها
 20 مساحت بوفه 8 تعداد اجاق گاز 56 تعداد یخچال ها

تعداد کپسول آتش 
 نشانی

 1430 مساحت فضاي ورزشی   12
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  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 97-96سال تحصیلی:                                                                                                                                       گاه خوابنوع واحد:

  
  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

 ستاريآدرس:بولوار شهید مطهري، واقع دردانشکده پر -2  شهید اکبرينام خوابگاه:  -1

  37تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):   -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 نفر

 متر مربع   340مساحت کل خوابگاه: -6  1357سال احداث:  -5
 متأهلین  پسران   نوع خوابگاه:   دختران -8  1360سال بهره وري: -7
 نفر50تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه: -10  متر مربع 410مساحت زیربنا: -9

آیا ساختمان در سال گذشته گسترش فضا داشته  -12  با ذکر نوعسایراستیجاري   وقفیمالکیت: دولتی  -11
  است؟

  خیربلی 
  آیا طرح اولیه ساختمان جهت خوابگاه بوده است:  -13
  خیربلی

  شوفاژ  گاه:نوع سوخت گرمایش خواب -14

  
  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -16

 16 مساحت سالن مطالعه 5 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی
 - مساحت سالن اجتماعات 5 تعداد دستشویی ها 13 تعداد کل اتاق ها

 - غذاخوريمساحت سالن  0 تعداد خطوط تلفن شهري 37 تعداد کل تخت ها

 26 مساحت سالن تلویزیون 1 تعداد خطوط تلفن راه دور 3 تعداد دوش هاي حمام
 70 مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 2 تعداد آبسردکن ها

 12 مساحت بوفه 1 تعداد اجاق گاز 13 تعداد یخچال ها
 200 مساحت فضاي ورزشی   4 تعداد کپسول آتش نشانی

  
    �نداردداردنده : سیستم خنک کن -18
  �ندارددارد سیستم ایاب و ذهاب: -19
  �خیر   �بلی آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20
     تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه: -21
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 97-96فعالیت هاي صندوق رفاه دانشجویان  سال تحصیلی

  

  کاردانشجویی
  
  

  مبلغ کل کار دانشجویی  تعداد نیمسال

 ریال  000/065/573 نفر 155 97-96 اول نیمسال

  ریال 000/444/553  نفر 140 96-95 دوم نیمسال 
  
  

  اعتبارکل  تعداد  نیمسال  وام هاي دانشجویی

  ریال 000/050/932/2 نفر 528 نیمسال  اول  وام تحصیلی

  ریال000/770/966/1  نفر 543  نیمسال دوم  وام تحصیلی

 ریال 000/950/147  نفر 25 نیمسال  اول  وام مسکن

  ریال 000/150/66 نفر 31  نیمسال  دوم  وام مسکن

  ریال 500/062/264 نفر 68  نیمسال  اول  وام ضروري عادي

  ریال 500/062/264  نفر 78  نیمسال  دوم  وام ضروري عادي

  ریال 000/000/20  نفر 2  نیمسال دوم وام ضروري دو برابر

  ریال 000/000/60  نفر1  نیمسال اول  ودیعه مسکن

  ریال 000/000/45  نفر1  نیمسال  دوم  ودیعه مسکن

  -  -  نیمسال  اول  وام (شهریه)

  -  -  نیمسال  دوم  وام (شهریه)

  ریال 000/000/248 نفر 38 نیمسال  اول  وام بنیاد علوي

  ریال 000/000/410  نفر 65  نیمسال  دوم  بنیاد علويوام 

  ریال 000/030/588/7  مبلغ کل وامها
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 صدور نامه تسویه حساب از وزارت جهت گرفتن دانشنامه و گواهی موقت دانشجویان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 عملکرد سرویس هاي ایاب و ذهاب دانشجویان
 

  ردیف عملکرد  عداد
  1  تعداد سرویس هاي روزانه  بین دانشکده ها  56

  2  روزانه بین دانشکده ها و مراکز درمانی تعداد سرویس هاي  22
  3  سرویس هاي انجام شده در طول ترم بین دانشکده ها تعداد کل 8407

  4  تعداد کل سرویس هاي بین دانشکده ها و مراکز درمانی در طول ترم   3003
  4  تعداد کل سرویس هاي ارائه شده جهت مراسم هاي مختلف امور فرهنگی  40
  5 تعداد کل سرویس هاي ارائه شده جهت اردوهاي مختلف علمی و فرهنگی  30
  6 تعداد کل سرویس هاي ارائه شده جهت برنامه هاي تربیت بدنی  21

  
  ایستگاه (رفت و برگشت ) 339نفر دانشجو در  1071سرویس دهی روزانه به  

 

  
  

 رشته  تعداد
  پزشکی  65
  پرستاري  60
  فوریت هاي پزشکی  65
  اتاق عمل  48
  علوم آزمایشگاهی  32
  هوشبري 61
  بهداشت عمومی  25
  انگل شناسی  7

 یاننفر از دانشجو 25نامه موکول سربازي جهت 
  نفر از دانشجویان 14نامه موکول بدهی به بعد از مقطع جدید جهت 
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  جشنواره دانشجوي نمونه
  

  انتخاب برگزیدگان دانشگاهی بیست و پنجمین دوره جشنواره دانشجوي نمونه
  96-95نیمسال دوم 

  انوادگینام و نام خ  رشته  رتبه
  مهران فرزانه  91هوشبري   رتبه اول دانشگاهی
  یوسف حسینی  92علوم آزمایشگاهی   رتبه دوم دانشگاهی
  مریم مهندسی  91علوم آزمایشگاهی   رتبه سوم دانشگاهی

  
  انتخاب برگزیدگان دانشگاهی بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوي نمونه

 

  96-97نیمسال اول 
 انوادگینام و نام خ رشته رتبه

  یوسف حسینی  92علوم آزمایشگاهی   رتبه اول دانشگاهی
  مهران فرزانه  91هوشبري   رتبه دوم دانشگاهی
  آیدا بهمن جهرمی  91پزشکی   رتبه سوم دانشگاهی

  محمد دالیی میالن  92پرستاري   رتبه چهارم دانشگاهی
  

  کمدهاي دانشجویی:
از طرف صندوق رفاه دانشجویان جهت نگهداري وسایل عدد کمد به دانشجویان دانشکده پزشکی  141تخصیص 

  ایشان 
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  وضعیت سلف سرویس مرکزي دانشگاه
  96آمار غذاي توزیع شده در سلف سرویس مرکزي درسال 

تعدادپرس غذاي مراسمات و همایش 
 ها و کنگره ها

 نام سلف سرویس تعدادپرس غذاي دانشجویی 

  96مجموع پرس سال 8490
 

 سلف سرویس مرکزي 96ال مجموع پرس س300845

  
  

 خواهران پزشکی دانشکده غذاخوري سالن
 برادران پزشکی دانشکده غذاخوري سالن

 پرستاري دانشکده غذاخوري سالن
 سالن)3سالن هاي غذاخوري (

 آشپزخانه پخت مساحت سالن متر مربع417

  وخواهران برادران پزشکی دانشکده غذاخوري مساحت سالن  مترمربع538
  پرستاري دانشکده مساحت سلف  ربعمترم650

 نوع پخت غذاي دانشجویی نیمه صنعتی

 ظرفیت پذیرش کل سلف نفر1400
سلف پردیس وسلف دانشکده  واحد(2

 پرستاري)
 تعداد سلف دانشجویی

  ظرفیت پخت دانشجویی روزانه پرس2000
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  جدول شاخص هاي اعتباربخشی و رتبه بندي حوزه رفاهی ( تغذیه)
  استاندارد یا وضعیت مطلوب  نمره نهایی  عنوان شاخص  بخش  ردیف

  /75/ تا 65  /9  سرانه فضاي غذاخوري هاي دانشجویی( دانشگاه ها)  تغذیه  1

  تغذیه  2
سرانه فضاي آشپزخانه غذاخوري هاي دانشجویی دانشگاه و 

  خوابگاه
  /25/ تا 2  /3

 تغذیه  3

  درصد 90تا  85  %97  بهداشت محیط فرآیند آماده سازي ، طبخ و توزیع غذا

  -  نفر20  تعداد پرسنل داراي کارت تندرستی

  -  نفر1  تعداد کارشناس بهداشت محیط

  تعداد واحد توزیع سبزیجات خام و پخته به دانشجویان تغذیه  4
واحد در  13

  هفته
  واحد در هفته 5

  نفر 1پخت   1000به ازاي هر   /5  تعداد کارشناس تغذیه تغذیه  5

  واحد توزیع میوه جات به دانشجویانتعداد  تغذیه  6
واحد در  6

  هفته
  واحد در هفته 5

  شیر) -دوغ-تعداد واحد توزیع لبنیات ( ماست تغذیه  7
واحد در  9

  هفته
  واحد در هفته 10

  درصد 50تا  40  %59  درصد دانشجویان استفاده کننده از ناهار دانشجویی در یک روز تغذیه  8

 تغذیه  9
گاهی استفاده کننده از شام دانشجویی در درصد دانشجویان خواب

  یک روز
  درصد 70تا  50  78%

 تغذیه  10
درصد دانشجویان خوابگاهی استفاده کننده ازصبحانه دانشجویی 

  در یک روز
  درصد 60تا  40  46%

 تغذیه  11
میزان دسترسی دانشجویان به سیستم اتوماسیون تغذیه جهت 

  رزرو، تحویل و پرداخت هزینه غذا
  درصد 90تا  85  100%

  درصد 80تا  75  %72  تجهیزات طبخ و توزیع و نگهداري غذا تغذیه  12

  درصد 90تا  80  %97  اجراي الگوي تغذیه سالم تغذیه  13

  درصد 90تا  85  %100  اتوماسیون تغذیه تغذیه  14
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 بیمه دانشجویی 
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  ناداره مشاوره و سالمت روا
  تعداد مراجعین  مقاطع تحصیلی

  جمع  مرد  زن
  121  50  71  دکتري عمومی

  241  116  125  کارشناسی
  362  166  196  جمع کل

  

  96-97ال تحصیلیتعداد مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه در س 

  تعداد مراجعین  تعداد وضعیت تأهل
  جمع  مرد  زن

  327  147  180  مجرد
  35  19  16  متأهل

  362  166  196  جمع کل
  

  تعداد مراجعین  وضعیت سنی
  جمع  مرد  زن

20-18  73  27  100  
22-20  76  39  115  
24-22  48  30  78  

  61  31  30  و باالتر 24
  362  166  196  جمع کل

  

  
  
  
  
  
  
  
 

  تعداد مراجعین  توضعیت سکون
  جمع  مرد  زن

  46  16  30  بومی
  316  150  166  غیربومی
  362  166  196  جمع کل
  314  148  166  خوابگاهی

  48  18  30  غیرخوابگاهی
  362  166  196  جمع کل
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  نمودار تعداد افراد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی

 

 
 
 

  اد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک جنسیتنمودار تعداد افر
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  نمودار تعداد افراد مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک محل سکونت
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  اقدامات پیشگیري اولیه (فراگیر) غیر محرمانه و قابل درج  در اداره مشاوره دانشجویی 
  96-97سال تحصیلی 

 ردیف برنامه آموزشی  دادتع جمعیت تحت پوشش

 چهار کارگاه نفر     100
کارگاه مهارتهاي زندگی ویژه دانشجویان ورودي مهر 

 ، پرستاري و علوم آزمایشگاهی رشته پزشکی
1 

 کارگاه پنج نفر 53
کارگاه مهارتهاي زندگی ویژه دانشجویان ورودي بهمن 

 اتاق عمل ، هوشبري ، بهداشت عمومی و پزشکی رشته
2 

 3 یوگاي خنده جلسه در دو نیم سال 2 فرن 62

 4 کارگاه تفاوت روانشناختی زنان و مردان در دو نیم سالجلسه  2 نفر 45

 جلسه در دو نیم سال 1 نفر 63
کارگاه افزایش تمرکز حواس و آموزش اصول صحیح 

 مطالعه
5 

 6 کارگاه دو روزه آموزش پیش از ازدواج جلسه در دو نیم سال 2 نفر 65

 7 کارگاه آشنایی و پیشگیري از اعتیاد جلسه در دو نیم سال 2 فرن60
 8 کارگاه آموزش رفتارهاي خود آسیب رسان جلسه در دو نیم سال 1 اعضاي کمیته

کارکنان معاونت 
 فرهنگی دانشجویی

 9 کارگاه مهارتهاي بین فردي 31/5/96

کارکنان معاونت 
  10  نفس و اعتماد به نفسکارگاه آموزشی عزت   5/4/96  فرهنگی دانشجویی

کارکنان معاونت 
  11  کارگاه خودشناسی و خودآگاهی  31/4/96  فرهنگی دانشجویی

کارکنان معاونت 
  12  کارگاه تفاوت روانشناختی زنان و مردان  21/4/96  فرهنگی دانشجویی

  13  کارگاه اهمیت نقش والدین در پیشگیري از اعتیاد  11/4/96  کارمندان دانشگاه
 14  اردوي یک روزه همتایاران سالمت روان  ک اردوی  نفر 15

 15  توانبخشی الزهرا بازدید از مرکز  جلسه 2  نفر در هر جلسه 50
  16  سلسله کارگاههاي از هدف تا موفقیت  جلسه 4  نفر 250

  17  باشگاه رنگ مغز  جلسه 2  نفر در هر جلسه 100

وزشی همتایاران برگزاري جلسات توانمند سازي و آم  جلسه 4  کلیه همتایاران
  18  سالمت روان دانشجویی
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  همایش ها و سمینارها

 1 باشگاه نشاط ویژه دختران جلسه 1 نفر    150

 2 همایش سالمت روان در محیط کار ویژه کارمندان نفر   400

 3 سمینار انسان معاصر و تراژدي جستجوي معنا ویژه دانشجویان و اساتید نفر 250
 4 سمینار اعتماد جویانویژه دانش نفر  180
 5 ، نشاط، خانواده سمینار زن ویژه بانوان شهرستان جهرم نفر 450

توسط همتایاران سالمت روان  نفر 40
 دانشجویی

مراسم حسن استقبال از معاون کل فرهنگی 
 6 دانشجویی

توسط همتایاران سالمت روان  نفر 60
 7 مراسم حسن استقبال از اساتید جدید دانشجویی

  
  1396داره تعالی فرهنگی و فعالیت هاي فوق برنامه ا

  و هیأت فاطمیون فعالیتهاي قرآ ن و عترت

 نوع فعالیت ردیف
تعداد 

شرکت 
  کننده

  45 برگزاري مراسم دعاي کمیل شامگاه پنجشنبه هر هفته در حسینیه دانشگاه 1
  50  دانشگاهبرگزاري مراسم دعاي پر فیض ندبه صبحگاهان جمعه هر هفته  در حسینیه   2
  700  برگزاري مراسم قرائت دعاي پر فیض زیارت عاشورا در دهه هاي اول و دوم ماه محرم و صفر  3
  30  برگزاري جلسات حفظ قرآن کریم ویژه دانشجویان با حضور اساتید مجرب  4
  250  برگزاري جلسات ختم قرآن کریم در خوابگاه هاي دانشجویی با مشارکت کانون قرآن و عترت  5
  500  برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه دانشگاه  6
  700  برگزاري مراسم سوگواري دهه اول ماه  محرم در حسینیه دانشگاه و دعوت از مداحان و سخنرانان  7
  700  تهیه و توزیع نذري بین دانشجویان شرکت کننده در مراسم شبهاي  دهه محرم  8

با قرآن کریم با حضورآقاي رضا گلشاهی قاري بین المللی از مشهد و گروه برگزاري محفل انس   9
  150  تواشیح طه از شیراز

برگزاري محفل انس با قرآن کریم با حضور قاري برجسته شهرستان آقاي خادم پیر در ماه مبارك   10
  80  رمضان
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 نوع فعالیت ردیف

تعداد 
شرکت 
  کننده

  60  اهی و کشوري  بیست و دومین جشنواره قرآن و عترتتقدیر از برگزیدگان مرحله دانشگ  11
  80  برگزاري مراسم جزء خوانی به همراه تفسیر آیات کالم اهللا  قرآن مجید ویژه ایام ماه مبارك رمضان  12
  200  برگزاري مراسم شهادت حضرت رقیه سالم اهللا  13
  90  قهبرگزاري مسابقه کتابخوانی نامیرا و تقدیر از برگزیدگان مساب  14
  120  برگزاري مراسم لیالی قدر  15
  80  برگزاري مسابقه  بهترین عکس از شب هاي قدروسفره هاي افطار در کانال کانون قرآن و عترت  16

برگزاري مسابقه روزانه سوال از هر جزء قرآن کریم  در ایام ماه رمضان از طریق کانال کانون قرآن و   17
  80  عترت

ی و شفاهی مرحله دانشگاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت ویژه برگزاري مسابقات کتب  18
  809  دانشگاهیان

  10  تشکیل مجمع قرآن و عترت  19

هماهنگی جهت حضور دانشجویان در برنامه یادمان یاس کبود شهرستان  به مناسبت شهادت حضرت   20
  80  زهرا سالم اهللا علیها

  60  ه ،عالمانه و عارفانه استاد پناهیان در فضاي مجازيبرگزاري مسابقه کتاب انتظار عامیان  21
  200  برگزاري کارگاه نهضت حسینی با حضور استاد انجوي نژاد  22
  35  برگزاري جلسات تفسیر قرآن کریم  23
  30  تجلیل از اعضاء فعال کانون قرآن و عترت  24
  300  م زمان (عج)برگزاري ایستگاه صلواتی یلداي مهدوي به مناسبت آغاز امامت اما  25
  45  برگزاري مسابقه بیعت با امام زمان با همکاري کانون سالله پاکان شهرستان  26
  60  برگزاري مسابقه هر روز یک پرسش و پاسخ از کتاب تمثیالت حاج آقا قرائتی  27
  120  برگزاري برنامه ساعت صفر عاشقی به مناسبت شهادت حضرت رقیه در تپه شهداي گمنام شهرستان  28
  13  پخش کلیپ هاي عارفانه و بصیرتی در حسینیه دانشگاه  29
  780  توزیع افطاري به دانشجویان در ایام ماه مبارك رمضان  30
  160  برگزاري مسابقه دعاي عهد در دو مرحله  و تقدیر از برگزیدگان مسابقه  30
  80  برگزاري مسابقه سوره واقعه و تقدیر از برگزیدگان  31
  180  اسم جشن میالد امام حسین (ع)برگزاري مر  32
  200  سامانه پاسخ به شبهات در کانال قرآن و عترت  33
  80  صفحه اینستاگرام کانون قرآن و عترت  34

  

  مقام هاي کسب شده در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت 
  فه رعایت دررشته حفظ موضوعی قرآن کریم کسب مقام سوم کشوري در حوزه کارکنان  توسط خانم عاط

  دررشته صحیفه سجادیه کسب مقام دوم  کشوري و دوم ملی در حوزه دانشجویان  توسط خانم عالیه بردبار 
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  1396اردوهاي برگزارشده سال 

  تعداد افرادشرکت کننده  محل برگزاري اردو  نوع اردو  ردیف

  نفر  37  عتبات عالیات   زیارتی  1

  نفر  50  راهیان نور   زیارتی  2

  نفر170   مناطق محروم  جهادي  3

  نفر120  استهبان  سیاحتی  4

  نفر40  سپیدان  سیاحتی  5

 نفر 80  قم  سیاحتی –زیارتی   6

 نفر40  قشم سیاحتی  7

  

  1396فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه سال 

 نوع فعالیت ردیف
تعداد شرکت 

 کننده

  200  برگزاري مراسم یادمان شهداي گمنام  1
  100  ر روبی قبور شهدابرگزاري مراسم غبا  2
  40  برگزاري اردوي جهادي سالمت در منطقه روستاي امیر ساالر خفر  3
  120  برگزاري کرسی آزاد اندیشی در خصوص انتخابات ریاست جمهوري  4

برگزاري همایش سخنرانی حامیان دولت با دعوت از دکتر قنبري  در خصوص انتخابات   5
  220  ریاست جمهوري

راه و بیراه با دعوت از دکتر قره باغی  در خصوص انتخابات ریاست  برگزاري همایش  6
  200  جمهوري

  90  برگزاري کارگاه اخالق حرفه اي انجمن علمی پرستاري  7
  220  برگزاري مراسم تقدیر از فعاالن فرهنگی  8
  200  برگزار ي جشن پیروزي دکتر روحانی در ریاست جمهوري  9
  200  آزاد سازي خرمشهربرگزاري مراسم سوم خرداد و   10
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  1396فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه سال 

 نوع فعالیت ردیف
تعداد شرکت 

 کننده
  250  برگزاري مراسم میالد حضرت مهدي ( عج )  11
  180  برگزاري رادیو دانشجو  12
  300  92برگزاري مراسم تودیع پرستاري   13
  200  92برگزاري مراسم تودیع علوم آزمایشگاهی   14
  400  89برگزاري مراسم تودیع پزشکی   15
  40  برگزاري اردوي جهادي شهید حججی در روستاي کوشکسار  16
  300  "فصل نو فصل همدلی "با عنوان  96برگزاري مراسم معارفه دانشجویان ورودي   17
  80  "سفر سرخ  "مسابقه کتابخوانی از کتاب   18
  اجرا  5 مراسم هاي مختلف اجراهاي گروه موسیقی دانشجویی دانشگاه در  19

برگزاري کارگاه هاي کاریکاتور ، نقاشی ، خوشنویسی ، عکاسی ، شعر  ، جهت شرکت   20
 دانشجویان در جشنواره بین المللی سیمرغ

80  

  100  برگزاري دو جلسه کارگاه سوچر زنی انجمن علمی اتاق عمل  21
  30  برگزاري اردوي جهادي روستاي کوشکسار  22
  1500  ري مراسم یادواره شهدابرگزا  23
  50  دیدار با خانواده شهداي دانشگاه  24
  150  "اعتماد از منظر روانشناسی  "جلسه سخنرانی   25
  100  "تحصیالت تکمیلی  "سلسله کارگاه هاي  انجمن علمی بهداشت با عنوان   26
  150  "استکبار ستیزي  "جلسه سخنرانی دکتر صفر پور با عنوان   27
  120  اري برنامه شب داستانبرگز  28

مراسم فارغ التحصیلی سه گروه آموزشی در سالن آمفی تئاتردانشکده پرستاري و برگزاري   29
  300  ) 92اتاق عمل  هوشبري و بهداشت،(پیراپزشکی

  300  برگزاري مراسم جشن  میالد حضرت محمد ( ص )  و مراسم روز دانشجو  30
 100  آذر 16طرح مطالبات دانشجویی به مناسبت  برگزاري تریبون آزاد دانشجویی و  31

تبلیغات و اطالع رسانی نهمین جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ  دانشجویان ، کارکنان و   32
  اساتید

در سطح دانشگاه و 
دانشکده و خوابگاهها 

  و بیمارستانها
  296  ثبت نام در سامانه  جشنواره بین المللی سیمرغ  33
  722  امانه جشنواره بین المللی سیمرغثبت اثر در س  34
  20  نشست با سفیران جشنواره بین المللی سیمرغ  35
  اثر 50  دریافت آثار  هنرهاي تجسمی جشنواره بین المللی سیمرغ  36
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  1396فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه سال 

 نوع فعالیت ردیف
تعداد شرکت 

 کننده

  80  مدیریت و معاونت دانشجویی و فرهنگینشست دبیران کانونها و تشکلها  با   37
  30  نشست دبیران  انجمن هاي علمی و تشکلها با ریاست دانشگاه  38
  150  "انسان معاصر و تراژدي انسان معاصر  "جلسه سخنرانی دکتر بنایی با عنوان   39
  80  برگزاري کارگاه تزریقات و اي کی جی  40
  جلسه 10  شگاهبرگزاري منظم جلسات شوراي فرهنگی دان  41
  جلسه 7  برگزاري هیأت نظارت بر تشکلها  42
  جلسه 2  برگزاري کمیته نظارت بر انجمن هاي علمی دانشگاه  43
  300  برگزاري مراسم شب یلدا  44
  120  برگزاري انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام ( ره )  45
  غرفه 2  برپایی غرفه تبلیغات جشنواره سیمرغ  46
  150  برگزاري سلسله جلسات داستان نویسی  47
  50  برگزاري اردوي جهادي سالمت با حضور دانشجویان ، پزشکان و متخصصین  48
  220  داوري مرحله دانشگاهی جشنواره بین المللی سیمرغ  ( آثار هنرهاي تجسمی دانشجویان )  49
  12  مرغارسال آثار تجسمی به دبیرخانه کشوري  جشنواره بین المللی سی  50
  300  برگزاري  بر نامه نمایش فیلم در سالن آمفی تئاتر شهید قادري  51
  200  برگزاري مراسم رادیو دانشجو  52
  250  برگزاري مراسم درختکاري  53
  pcr 40برگزاري کارگاه   54
  90  جلسه ) 3برگزاري سلسله کارگاه هاي فارماکولوژي (   55
  400  مدت یک هفتهبرگزاري نمایشگاه حجاب و عفاف به   56
  150  "تحقق آرمانهاي انقالب  "برگزاري مناظره با موضوع   57

نفر از دانشجویان به مرحله کشوري  3برگزاري مرحله دانشگاهی مسابقه مشاعره و انتخاب   58
  15  جشنواره بین المللی سیمرغ

  100  برگزاري انتخابات انجمن علمی پرستاري و انجمن علمی بهداشت  59
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  1396ل ها ي  دانشجویی زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال تشک
  

  تعداد فعالیت  سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام تشکل دانشجویی  ردیف
  35  68  اجتماعی -سیاسی  بسیج دانشجویی  1
  4  94  اجتماعی –علمی   تشکل فرهنگ و اندیشه هدي  2
  20  94  اجتماعی -سیاسی  انجمن اسالمی پیرو خط امام(ره)  3

  

  1396انجمن هاي علمی زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال 
  تعداد فعالیت   سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام انجمن علمی   ردیف

  -  94  علمی   انجمن علمی پزشکی   1
  9  95  علمی   انجمن علمی پرستاري   2
  2  95  علمی   انجمن علمی بهداشت   3
  4  95  علمی   انجمن علمی اتاق عمل   4
  -  95  علمی   می علوم آزمایشگاهی انجمن عل  5

  
  کسب مقام هاي نهمین جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ

  عنوان مقام  رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف
  مقام اول   بخش  فرهنگ سالمت  –کاریکاتور   امیر حسین پروین   1
  مقام دوم   بخش آزاد  –کاریکاتور   امیر حسین پروین   2
  مقام دوم  بخش فرهنگ سالمت  –اینفوگرافیک   امید  رضا عزیزي   3

  

  آثار راه یافته به مرحله کشوري نهمین جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ  
  تعداد اثر رشته بخش  نام و نام خانوادگی

  1  فیلم مستند    کارکنان   علی قلج خانی 
  1  فیلم داستانی   کارکنان   علی قلج خانی 

  3  اریکاتور  بخش آزادک  دانشجو  امیر حسین پروین  
  2  کاریکاتور بخش فرهنگ سالمت   دانشجو   امیر حسین پروین 

  1  نقاشی    دانشجو  مائده محمدي 
  1  نثر ادبی طنز   دانشجو  یاسر رفیعی 

  1  اینفوگرافیک   دانشجو   امید رضا عزیزي 
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  نشریات داراي مجوز 
  نام نشریه  مشخصات نشریه  نام نشریه  مشخصات نشریه

  امتیاز:کانون ریحانه صاحب
  مدیر مسئول:انسیه قاسمی
  سردبیر:شیدا محمدپوري

  به قیمت بهشت
  صاحب امتیاز:زهرا غریب زاده

مدیر مسئول:زهرا غریب زاده                                           
  سردبیر:زهرا غریب زاده

 صنف

  صاحب امتیاز:شورا صنفی
  مدیر مسئول:سعید نیکویی

  محالتی سردبیر:نرگس
  شورا صنفی

  صاحب امتیاز:فاطمه فالمرزي
مدیر مسئول:فاطمه فالمرزي                                          

  سردبیر:زهرا وزیر زاده
 تنوع کده

  صاحب امتیاز:محبوبه رنجبر
  مدیر مسئول:نازنین خرسندي

  سردبیر: محبوبه رنجبر
  فانوس

  صاحب امتیاز:سجاد قناعتیان
  سجاد قناعتیان مدیر مسئول:

  سردبیر:سجاد قناعتیان
 آلزایمر

  صاحب امتیاز:حسین اخگر
  مدیر مسئول: حسین اخگر

  سردبیر: غالمرضا جوانمردي
  جامز پست

  صاحب امتیاز:پویا رحمانیان
  مدیر مسئول:پویا رحمانیان

  سردبیر: پویا رحمانیان
  تاللو

  صاحب امتیاز:هلیا آریاپور
  مدیر مسئول:هلیا آریاپور

  یر:رکسانا روحیسردب
  بی مثبت

  صاحب امتیاز:محمد جمشیدي
  مدیر مسئول:محمد جمشیدي

  سردبیر: محمد جمشیدي
  پژواك

  صاحب امتیاز:زهرا حسن زاده
  مدیر مسئول:زهرا حسن زاده

  سردبیر:آیدا ظهرابی

سنگ کاغذ 
  قیچی

  صاحب امتیاز:هدي بهجو
  مدیر مسئول: هدي بهجو
  سردبیر:مهرنوش عربلو

گوش پاك 
  کن

  احب امتیاز:تشکل هديص
  مدیر مسئول:عارف گلستان

  سردبیر:پریسا زرنگار
  هدي

  صاحب امتیاز:کانون شعر و ادب
  مدیر مسئول:وحید رجب پور

  سردبیر: وحید رجب پور
  نشاد

  صاحب امتیاز:محسن فرهنگ
  مدیر مسئول:محسن فرهنگ

  سردبیر: محسن فرهنگ
  محقق

  صاحب امتیاز:هیات فاطمیون
  رفیعیمدیر مسئول:یاسر 

  سردبیر:فروغ نجفی
  مسیر فاطمی

  صاحب امتیاز:انجمن علمی پرستاري
  مدیر مسئول:فریده بخشایش

  سردبیر:فاطمه داوند
  پرستاري نوین

  صاحب امتیاز:عارف گلستان
  مدیر مسئول:محمد فالحی

  سردبیر:عارف گلستان
  صیاسط نامه

  صاحب امتیاز:انجمن علمی بهداشت
  مدیر مسئول:غالمرضا نادي

  بیر:زهرا شهابیسرد
  زیپ

  صاحب امتیاز:انجمن علمی اتاق عمل
  مدیر مسئول:سارا معصومی

  سردبیر:زهرا یگانه
  اتحاد سبز
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  نام نشریه  مشخصات نشریه  نام نشریه  مشخصات نشریه
  صاحب امتیاز:کمیته تحقیقات دانشجویی

  مدیر مسئول:فرشید جاودانی
  سردبیر:سونیا رستمی قربانی

  تب طب
  کانون قران و عترتصاحب امتیاز:

  مدیر مسئول:فاطمه آتشی
  سردبیر:فاطمه آتشی

  حنان

  صاحب امتیاز:تشکل هدي
  مدیر مسئول:محمد جمالی

  سردبیر:علی مقربی
  سمعک

  صاحب امتیاز:کانون خالقیت و سرگرمی
  مدیر مسئول:امید مجرد

  سردبیر:امید مجرد
  خودمونی

  صاحب امتیاز:کمیته تحقیقات دانشجویی
  آیدا بهمنمدیر مسئول:

  سردبیر:مهران فرزانه
  سالمت معنوي

  صاحب امتیاز:کمیته تحقیقات دانشجویی
  مدیر مسئول:وحید زارعان

  سردبیر:شیوا صالح
  وندیداد

  صاحب امتیاز:کانون نشریات
  مدیر مسئول:محسن فرهنگ

  سردبیر:زهرا هوشیار
  قلم

  صاحب امتیاز:تشکل بسیج
  مدیر مسئول:احمدرضا محمدپور

  ه امیريسردبیر:عاطف
  بیدارباش

  صاحب امتیاز:معاونت آموزشی
  مدیر مسئول:شیوا صالح

  الهام رضایی-سردبیر:مائده محمودي
  رازي

  صاحب امتیاز:کانون فرهنگ و سالمت
  مدیر مسئول:طوبی قاسمی

  سردبیر:ساناز جهانپور
  سین اول

EDC:صاحب امتیاز 
  مدیر مسئول:فرزانه علی پور
  سردبیر:محمودرضا آچاك

Shin  

  حب امتیاز:کانون گردشگريصا
  مدیر مسئول:وحید مظلومی

  سردبیر: وحید مظلومی
  

  چاووش

  صاحب امتیاز:مریم میرزایی
  مدیر مسئول:حسین رئیسی

  سردبیر:سعید احمدي
  علم روز

  صاحب امتیاز:امیدرضا عزیزي
  مدیر مسئول:پوریا رنجبر
  سردبیر:امیدرضا عزیزي

  انعکاس

  صاحب امتیاز:تشکل انجمن اسالمی
  مدیر مسئول:حسین بهمنی

  مهرداد استخر-سردبیر:زکیه بصیري
  آرمان
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  نشریات فعال 
 ردیف نام نشریه ردیف نام نشریه

 1 آرمان 2 انعکاس
 3 بیدارباش 4 پژواك
 5 تاللو 6 چاووش
 7 چکامه 8 حنان

 9 خودمونی 10 اتحاد سبز
 11 زیپ 12 سنگ کاغذ قیچی

 13 سین اول 14 صیاسط نامه
  15 به قیمت بهشت  16 ققمح

  17 مسیر فاطمی  18 وندیداد
  19 هدي  20 آلزایمر
  21  پرستاري نوین  22  سمعک

  23  صنف
  

  )10مقام آوران جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر 
 نام نشریه مدیر مسئول مقام

 انعکاس پوریا رنجبر اول ملی رسته طرح
 انعکاس رپوریا رنجب اول کشوري رسته طرح

  زیپ  غالمرضا نادي  دوم کشوري نشریات کاغذي الکترونیک
  

  برگزاري جشنواره داخلی نشریات و انتخاب نشریات برتر
 نام نشریه مدیر مسئول مقام
 آرمان حسین بهمنی کوخدان اول
 هدي عارف گلستان جهرمی دوم
 سین اول طوبی قاسمی سوم

  

  برنامه هاي برگزار شده
 ناظر بر نشریات برگزار شده جلسات کمیته 11

 کارگاه هاي آموزشی نشریات 3
  

  برگزاري انتخابات نمایندگان مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر نشریات
 منتخب اول(عضو اصلی اول) منتخب دوم(عضو اصلی دوم)     منتخب سوم(عضو علی البدل)

 احمد رضا محمدپور سارا معصومی عارف گلستان جهرمی
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 فرهنگی هنري کانون هاي

  1396کانون ها ي زیرمجموعه اداره تعالی فرهنگی  سال 
  سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام کانون دانشجویی  ردیف

  89  اجتماعی -فرهنگی  کانون خیریه باران  1
 89  اجتماعی -فرهنگی  کانون ریحانه  2
 86  تخصصی  کانون شعر و ادب  3
 84  مذهبی -فرهنگی  کانون قرآن و عترت  4
 89  هنري -فرهنگی  ون فیلمکان  5
  89  امداد و نجات   کانون هالل احمر  6
   93  هنري  کانون هنري تئاتر  7
  92  اجتماعی   کانون گردشگري   8
  93  اجتماعی   کانون خالقیت و سرگرمی   9
  94  فرهنگی اجتماعی   فرهنگ و سالمت   10
  95  اجتماعی  –فرهنگی   کانون جهادي سالمت   11
  96  مذهبی  –فرهنگی   ثرکانون نماز کو  12

  
  

  1396فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه سال 
 تعداد شرکت کننده نوع فعالیت ردیف

  نفر 200  اجراي نمایشنامه خوانی براي دانشجویان توسط کانون تئاتر مینروا  1
  200  پخش فیلم در هر هفته توسط کانون فیلم  2
  20  رمیمسابقه رمزگردانی توسط کانون خالقیت و سرگ  3
  20  مسابقه عکس حرم و مدافعان حرم  توسط کانون خالقیت و سرگرمی  4
  20  مسابقه نقاشی محرم  توسط کانون خالقیت و سرگرمی  5
  50  نفره خواهران  توسط کانون خالقیت و سرگرمی 3مسابقه والیبال   6
  50  مسابقه هفت سنگ دختران  توسط کانون خالقیت و سرگرمی  7
  50  پسران  توسط کانون خالقیت و سرگرمی مسابقه دارت  8
  60  اجراي مسابقه آشپزي در خوابگاه دختران توسط کانون ریحانه  9
  200  برگزاري کارگاه سالمت زنان توسط کانون ریحانه  10
  100  برگزاري کارگاه آموزشی به تو چه؟ توسط کانون نماز کوثر  11
  120  برگزاري شب شعر توسط کانون شعر و ادب  12
  200  جمع آوري کمک هاي مردمی به زلزله زدگان غرب کشور توسط کانون خیریه باران  13
  100  برگزاري طرح عیدانه به مناسبت آغاز سال جدید توسط کانون خیریه باران  14
  50  برگزاري اردوي جهادي توسط کانون جهادي سالمت  15
 30 نون هالل احمربرگزاري دوره آموزشی اسکان اضطراري(چادرزنی) توسط کا  16
  65 برگزاري دوره آموزشی امداد و کمک هاي اولیه توسط کانون هالل احمر  17



 

 

 نوع فعالیت ردیف 132
تعداد 

شرکت 
 کننده

اجراي برنامه جشن روز فرهنگ با محوریت فرهنگ و سالمت توسط کانون فرهنگ و   18
  200  سالمت

  30  انون فرهنگ و سالمتاجراي برنامه زمین پاك و پاکسازي تپه شهدا توسط ک  19

  100  اجراي برنامه صبحانه سالم در هفته سالمت توسط کانون فرهنگ و سالمت  20

  33  برگزاري دوره آموزشی نسخه خوانی توسط کانون فرهنگ و سالمت  21
  

  اداره تربیت بدنی دانشگاه
  96سال   فضاي ورزشی روباز 

  متر مربع 608  دانشکده پرستاري
  مترمربع1460  زمین اسکیت)خوابگاه خواهران(

  متر مربع 336  فضاي بازي خوابگاه بوستان وگلستان
  مترمربع 1266  خوابگاه برادران(فضاي پشت خوابگاه دانشپور)

  متر مربع 3742  جمع
  متر مربع68/3  سرانه

  
  96سال   فضاي ورزشی سرپوشیده

  مترمربع 2400  زشیرسالن و
  مترمربع 240  سالن الحاقی

  مترمربع 1000  استخر
  مترمربع3640  جمع
  متر مربع 3  سرانه

  
  96سال   مجموع فضاهاي ورزشی

  متر مربع 7382  جمع فضاهاي روباز و سرپوشیده
  متر مربع 26/7  سرانه
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  برگزاري وشرکت درمسابقات   

 رشته ورزشی ردیف
  مسابقات درون دانشگاهی

 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر
1395  1396  1395  1396  

  نفر 20 50  نفر 20 70 والیبال 1
  نفر 100 120  نفر 40 60 فوتسال 2
  نفر 20 30  نفر 10  30 تنیس روي میز 3
  نفر 20 40  ---- 20 مترسرعت 60دو 4
  ---- -----  نفر 25 30 پرتاب پنالتی بسکتبال 5
  نفر 10 20  نفر 25 28 شطرنج 6
  نفر 10 18  ---- --- پرس سینه 7
  --- ---  ---  ---  شنا  8
  نفر 30  نفر 20  ----  ----  مچ اندازي  9
  نفر 20  20  نفر 10  30  بدمینتون  10
  نفر 42  نفر 20  نفر 60  نفر 50  داژبال  11
  نفر 31  نفر 33  نفر 50  نفر 60  دارت  12
  ----  نفر 48  نفر 50  نفر 80  طناب کشی  13
  نفر 38  نفر 50  نفر 50  ----  دوچرخه  14
  نفر 25  نفر 30  نفر 20  نفر 40  فریزبی  15

  
  

 ردیف
رشته 
 ورزشی

 المپیادها
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1395  1396  1395  1396  
  ---- نفر 6  ---- --- کشتی 1
  ---- نفر 6  نفر 6  ----  تیراندازي 2
  ---- نفر 2  نفر 1  نفر 2  کاراته  3
  ---- ----  نفر 12  ---- بسکتبال  4
  نفر 12  نفر 14  ----  ----  فوتسال  5
  ----  ----  نفر 4  ----  تنیس  6
  ----  نفر 2    ---  شطرنج  7
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  1396برگزاري و شرکت در مسابقات سال 
 

  نوع مسابقه  ردیف
  
  
  

  رشته ورزشی

مسابقات 
درون 

  دانشگاهی

مسابقات 
دانشگاهی 

  استانی

  
مسابقات 
  خوابگاهی

  قهرمانی کشور
  )تک رشته اي(

  اي کشوريالمپیاده
  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر

  --  ----  ----  ----  ---    ---  ---  فوتبال  1
  14  12  100  40  20  16  100  40  فوتسال  2
  ----  4  20  10  ---  5  20  10  تنیس روي میز  3
  ---  ---  20  ---  ---  ---  20  ---  دوومیدانی  4
  ---  ---  20  10  ---  5  20  10  بدمینتون  5
  ----  ----  ---  50  ---  ---  ---  50  شیطناب ک  6
  ---  14  20  20  ---  ---  20  20  والیبال  7
  ---  ---  10  25  ---  ---  10  25  شطرنج  8
  ---  12  ---  25  ---  14  ---  25  بسکتبال  9
  ---  ---  10  ---  ---  ---  10  ---  پرس سینه  10
  ---  ---  30  ---  ---  ---  30  ---  مچ اندازي  11
  ---  ---  25  20  ---  ---  25  20  فریزبی  12
  ---  ----  38  50  ---  ---  38  50  دوچرخه  13
  ---  ---  42  60  ---  ---  42  60  داژبال  14
  ---  ---  31  50  ---  ---  31  50  دارت  15
  ---  ---  ----  ---  ---  ---  ---  ---  کشتی   16
  ---  6  12  15  ---  6  12  15  تیراندازي  17
  ---  1  ---  ---  ---  2  ---  ---  کاراته  18
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  بدنی  تربیتکالس هاي آموزشی 
 کالس هاي آموزشی رشته هاي ورزشی دانشجویان

 عنوان رشته ورزشی
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1396  1395 1396  1395 

  نفر 90  نفر 70  نفر 120  نفر 100  شنا

  نفر 20  ---  نفر 28  ---  شطرنج

  50  نفر 70  80  نفر 100  کوهنوردي

  50  نفر 20  70  نفر 20  لیبالوا

  30  ---  30  نفر 25  بسکتبال

  30  ---  30  نفر 20  تنیس روي میز

  30  30  30  نفر 20  فوتسال

  15  نفر 15  15  نفر 10  تیراندازي

  10  ---  15  نفر 15  بدمینتون

  10  ---  12  ----  دو و میدانی

  ---  ---  نفر 20  نفر 30  ایروبیک

  نفر12  ---  ---  ----  کشتی

  40  نفر30  20  10  فریزبی

  90  نفر100  50  30  آمادگی جسمانی

  
   



 

 

  کسب مقام  رشته  ردیف 136

  یک هشتم  مسابقات فوتسال (تک رشته اي ) دانشجویان پسر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور  1

2  
مگانی دانشجویان دختر دانشگاههاي علوم پزشکی دومین دوره المپیاد ورزش هاي ه

  کشوردررشته تنیس روي میز
  مقام هفتم

  اولمقام   96مسابقات کاراته استانی  دانشجویان دختر(شیراز)تیرماه  3

  مقام دوم  96تیرماه)کرماندختر( انیدانشجو کشوريمسابقات کاراته   4

  پنجممقام   )96 تیرماه -ن فارس(شیرازمسابقات تیراندازي با تفنگ وتپانچه دانشجویان استا  4
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  معاونت تحقیقات و فناوريفصل ششم: 

  مقدمه :

اکنون که تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران، مسئولیت سنگینی را بر دوش نخبگان و  
، اقتدار  اي پیشتازياندیشمندان این مرز و بوم نهاده است، تمهید هدفمند بهره گیري از تخصص متعهدانه در راست

  و مرجعیت علمی کشور ، سرلوحه مسیر محققان و نخبگان عرصه پژوهش و فناوري کشور قرار گرفته است.
در این راستا نظر به رسالت خطیر معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه برآنیم تا با مفاهیم علمی، دانش و تجربیات 

سرعت بخشیدن به رشد، توسعه و افزایش بهره وري و رشد توان در زمینه هاي ساختاري، ابزاري و رفتاري جهت 
رقابتی مجدانه تالش ورزیم و نقشی سازنده، راهگشا و کاربردي در ارتقاء کمی و کیفی پژوهش هاي دانشگاه 

  داشته باشیم.
تر  دامید است با تالش هاي انجام شده ظرفیت هاي پژوهشی دانشگاه به فعلیت رسیده و گامهاي محکم تر، بلن

  و حساب شده تري در راستاي توسعه و کاربردي شدن پژوهش هاي انجام شده برداشته شود.
ارزشیابی فعالیتهاي پژوهشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور طی سه سال گذشته با ارتقاء کیفی و بهره گیري 

  از 
ی را در عرصه هاي جهان شاخص هاي بین المللی تالش نموده تا توان رقابتی نظام تحقیقات مرتبط با سالمت

  گسترش داده و موجبات بالندگی و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر تحقیقات علوم پزشکی را فراهم آورد.
  :برتر عناوین و دستاوردها

  ) : ك بند(برجسته پژوهشگر دانشجوي
 پزشکی رشته( صالح شیوا(  
 پزشکی رشته( کامفیروزي شهرزاد(  
 پزشکی رشته( زاده اشرف آیدا(  
 هوشبري رشته( زارعیان وحید(  
 هوشبري رشته( نکویی سعید(  
 هوشبري رشته( کالنی نوید(  
 عمل اتاق رشته( فرزانه مهران(  
 پرستاري رشته( میالن دالئی محمد(  

  : همایشها در برتر عناوین
 ي کامفیروز شهرزاد( جنوب همکار شبکه دانشجویی کنگره هفتمین در برتر سخنران عنوان کسب

  )رضایی فرزانه ،الهام مهراننسب ،  ملک ،مژگان
 خاتونکی هادي( شناسی روش کنگره اولین در برتر پوستر عنوان کسب(  
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 حجتی حامد سید( مکمل و سنتی طب دانشجویی ملی کنگره اولین در برتر پوستر عنوان کسب (  
 رازقی علی( مکمل و سنتی طب دانشجویی ملی کنگره اولین در برتر پوستر عنوان کسب (  
 رازقی علی - حجتی حامد سید(  وحی ترنم کنگره اولین در برتر مقاله عنوان کسب (  

  
  :اهم فعالیتها

 ریال 850000000 مبلغ به 96 سال پژوهشی هاي هزینه کلیه پرداخت  
 جنوب همکار شبکه دانشجوئی تحقیقات کمیته کنگره هشتمین برگزاري  
 بالینی تحقیقات توسعه واحد  مجوز اخذ و اندازي راه  
 ریال میلیون 220مبلغ به رفرنس و تخصصی بکتا خرید  
 کلیه سنگ بیماري ثبت  
 اخالق کمیته در تحقیقاتی هاي طرح کلیه بررسی  
 بالینی کارآزمایی تحقیقاتی هاي طرح جهت ناظر تعیین  
 تحقیقاتی هاي نامه آیین بازنگري خصوص در سیاستگذاري شوراي تشکیل  
 پیمانیه نبیمارستا در پرستاري پژوهشی شوراي اندازي راه  
 شهرستان سطح در تحقیقاتی اولویتهاي تعیین راهبردي کمیته تشکیل  
 افزار نرم خرید eprints پژوه پروان( کتابخانه وب تحت افزار نرم خرید داد قرار انعقاد جهت اقدام و(  
 آزمایشگاهی تجهیزات خرید  
 ضعف و قوت نقاط و سرآمدي تعیین ،  فناوري و تحقیقات معاونت استراتژیک برنامه تحلیل  
 و ترجمه و تالیف ، مدیران ، عملیات اتاق ، اخالق ، پژوهشی هاي شوراي برگزاري ...  
 متقاضیان مدارك بررسی و علمی هیات اعضاي ارتقاء نامه آئین 3 ماده جلسه تشکیل  
 هشیپژو تشویقی پایه و سالیانه پایه ترفیع درخصوص علمی هیات اعضاي پژوهشی پرونده بررسی  
 رخشاند استعدادهاي نامه آئین "ك" بند تسهیالت از استفاده جهت متقاضی دانشجویان پرونده بررسی  
 کارکنان و اساتید،دانشجویان سازي توانمند جهت پژوهشی مختلف کارگاههاي برگزاري  
 تحقیقاتی هاي طرح آماري مشاوره  
 نمونه استاد انتخاب جهت دانشگاه اساتید پژوهشی عملکرد به دهی امتیاز  
 لومع پایه، علوم گروههاي در منتخب برتر پژوهشگران از تجلیل و پژوهش روز بزرگداشت مراسم گزاريبر 

  کارمندي و دانشجویی پرستاري، بالینی،
 نمونه دانشجوي متقاضی دانشجویان پژوهشی پرونده بررسی  
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  1396پژوهشگران برتر دانشگاه سال 
الیت هاي پژوهشی اعضاي هیئت علمی ، دانشجویان ، یکی از اقدامات معاونت پژوهشی، ارزشیابی مستمر فع

کارکنان دانشگاه ، معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر می باشد . مراسم روز پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر 
  برگزار گردید . اسامی برترین ها  بشرح ذیل می باشد: 1396آذرماه  29در 

 مربی دانشکده پزشکی(لرضا ستوده جهرمیرتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه: آقاي عبدا(  
 :دکتري انگل شناسی پزشکی(آقاي دکتر کاوس صلح جو رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشگاه(  
 :مربی دانشکده پزشکی) ( خانم فاطمه رضایی رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه 

 
  1396سال  علوم پزشکی جهرمگاه پژوهشگران برتردانشسایر 

  رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول  

  گروه

دکتر کرامت اهللا   علوم بالینی
 رحمانیان

-  -  

دکتر فریدون   صفیه جمالی علوم پایه
  کاوسی

 دکتر لیلی 
  مصلی نژاد

  -  علی دهقانیدکتر   شهره جواد پور  ي وپیراپزشکیپرستار
  - -  شیوا صالح  برتر دانشجویی (رشته پزشکی)
 -  - وحید زارعان برتر دانشجویی (رشته هوشبري)

برتر دانشجویی (رشته علوم 
 آزمایشگاهی)

 -  - یوسف حسینی

  -  - محمد دالئی میالن  برتر دانشجویی (رشته پرستاري)
 -  - هادي خاتونکی برتر دانشجویی (رشته انگل شناسی)

 نوید کالنی  کارمندان
حمید رضا 
 زهرا کارگر  دولتخواه

دکتر حسین کارگر   مراکز تحقیقاتی برتر
  -  -  جهرمی

  
  سالیانه در دو محور تولید علم و ساختار انجام می شود.ارزشیابی پژوهشی دانشگاه 

  از وزن امتیازات ارزشیابی را به خود اختصاص داده و شامل  %80محور تولید علم محور تولید علم : -الف
ها)، مقالت  شاخص هاي برونداد پژوهشی (تعداد مقاالت، تالیف کتاب ، ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس
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کیفی، رهبري در انتشار، همکاریهاي بین المللی ، مقاله به ازاي عضو هیات علمی ، تعداد استنادات به مقاالت و 
  به شرح ذیل می باشد:   Hشاخص 

  )outputبرونداد پژوهشی ( -1
   مقاله بوده است. 117،  تعداد  96در سال   scopus, pubmed,ISI مقاالت منتشر شده در پایگاههاي

توسط نرم افزار  scopus, pubmed,ISIتعداد مقاالت دانشگاه بر اساس افیلیشن استاندارد از پایگاههاي 
 Scopusو  5/1ضریب  Pubmed، 2ضریب  ISIاستخراج گردیده و با این ضرایب در نظر گرفته می شوند: 

 1ضریب 
 

  مقایسه مقاالت منتشرشده

 
 

نگیزه و تالش اساتید هیات علمی در جهت ارتقا مرتبه و همچنین وارد بدلیل ا 95افزایش تعداد مقاالت در سال 
 می باشد.  emergingبه صورت  ISIشدن تعداد زیادي از مجالت به 

  :96برخی از دالیل کاهش تعداد مقاالت در سال 
 عدم کسب امتیاز  از مقاالت چاپ شده در مجالت نامعتبر 
 اعتبار باال و بدون هزینه که بعضا بیش از یک سال  طوالنی بودن فرآیند چاپ مقاله در مجالت با

 به طول می انجامد.
 کمبود بودجه پژوهشی و تاخیر در پرداخت ها 
  کاهش انگیزه انجام فعالیتهاي پژوهشی در اعضاي هیات علمی بالینی بدلیل بهره مندي آنها از

 مزایاي مالی طرح تحول نظام سالمت 
  

0

20

40

60

80

100

ISI Pubmed Scopus

29 30 29

96

27
19

100

10 7

1394 1395 1396
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 : 96نس ها در سال ارائه مقاله در همایش ها و کنفرا -2

پژوهشی و افزایش هزینه بلیط جهت شرکت در همایش ها و با مدیریت منابع موجود،  بودجه کمبود به توجه با
 کاهش 95 سال به نسبت ،96 سال در وخارجی داخلی هاي کنگره و ها درهمایش شده ارائه مقاالت خالصه تعداد
که از نظر پژوهشی رزومه بهتري داشتند، جهت شرکت در  است، اما از اعضاي هیات علمی و دانشجویانی داشته

نفر  3نفر اعضاي هیات علمی و 10نفر دانشجو و تعداد  6به طوریکه تعداد  .همایش به نحو مطلوبی حمایت گردید
  سایر پژوهشگران در کنگره هاي داخلی و خارجی شرکت نموده اند.

  تعداد  نوع
  5  اخلیخالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي د

  47  خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي خارجی و بین المللی داخلی
  52  جمع کل

 

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

  
 
 High Quality Publication:(Q1مقاالت کیفی منتشر شده (  -3

اطالق می شود که   scopusر شده دانشگاه در پایگاه استنادي به مقاالت منتش  Q1)( شده منتشر کیفی مقاالت
و  مقاله 8تعداد  94یافت می شوند. این شاخص در سال  SJRمجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص  %25در 

 بوده است. مقاله 4تعداد   96و در سال  مقاله 6تعداد  95در سال 

 
  

314

239 244

97

86
82

5

31
63

26

84

121

37 47

0

50

100

150

200

250

300

350

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

مقاالت ارائه شده در همایش هاي داخلی مقاالت ارائه شده در همایش هاي خارجی وبین امللی داخلی
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  :)Leadershipرهبري در انتشار( -4
به تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه  اطالق می گردد که در آن ها نویسنده مسئول ، متعلق به انتشار  در رهبري

مقاله در سال  72و   95مقاله در سال  53به  94مقاله در سال  30دانشگاه است. بر این اساس تعداد مقاالت از 
  افزایش یافته است. 96
  ):International Collaborationهمکاریهاي بین المللی( -5

به مقاالت دانشگاه اطالق می گردد که با همکاریهاي بین المللی منتشر شده است. همکاري هاي بین المللی در 
مقاالت، با وجود نام کشوري غیر از ایران در آدرس دهی مشخص می گردد. تعداد مقاالت با همکاري هاي بین 

  مقاله می باشد. 5تعداد  96ی باشد و در سال مقاله م 7تعداد  95مقاله و در سال  5تعداد  94المللی در سال 

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

  مقاله/هیات علمی  تعداد اعضاي هیات علمی ISI,Pubmed,Scopusتعداد مقاالت  سال
94  88  110  8./  
95  142  110  2/1  
96  117  121  97./  

  
ي هیات علمی به تفکیک نوع مقاله در جدول زیر آمده است و به تعداد اعضا 96نسبت تعداد کل مقاالت سال 

   می باشد. 15/1هر عضو هیات علمی  ءنشان می دهد که این نسبت به ازا
  

  مقاله/هیات علمی  تعداد مقاله  نوع مقاالت
  ISI  100  ./83مقاالت

  pubmed  10  /.8مقاالت
  scopus 7  /.6مقاالت  

  /.18  21  مقاالت سایر مقاالت
  1/15  138  التکل مقا
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  شاخص هاي علم سنجی دانشگاه -7

براي فرد ، موسسه و مجالت قابل محاسبه بوده و برابر است با تعداد       Hشاخص  	: Hشاخص   -7-1

n  مقاله که به هرکدام از آنها حداقلn    .تعداد مقاالت دانشگاه در پایگاه  مرتبه ارجاع شده باشدScopus  ،

  می باشد. 20دانشگاه  H ارجاع داشته اند و بر این اساس شاخص  2057مقاله می باشد و تاکنون   512

  
 

  براساس عناوین موضوعی Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه  -7-2

  12درصد، سپس شیمی     8/49، مربوط به موضوعات پزشکی   scopusبیشترین میزان مقاالت موجود در پایگاه  

ین میزان آن مربوط به علوم اعصاب، علوم اجتماعی و پرستاري  درصد و در نهایت کمتر 10درصد و فارماکولوژي 

    می باشد.

  براساس موسسات همکار Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه -7-3

از نظر همکاري  با سایر سازمانها ، این دانشگاه بیشترین همکاري را با دانشگاه علوم پزشکی شیراز داشته است            

ش    شگاه         همچنانگاه و امید است پژوهشگران محترم دان در جهت افزایش همکاري با سایر سازمانها خصوصا دان

 علوم پزشکی شیراز اهتمام نمایند.
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  براساس نویسندگان Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه -7-4

  .بیشترین تعداد مقاله مربوط به آقایان دکتر ستوده و دکتر قبادي فر می باشد scopusدر پایگاه 

روند کامال صــعودي داشــته اســت اما در   2014تا ســال  2004از ســال   scopusدر پایگاه  مقاالتروند نمایه 
سالهاي اخیر علیرغم کاهش تعداد مقاالت           شان میدهد که در  سی ها ن شان می دهد. برر سالهاي اخیر کاهش ن

Scopus         سطوح باالتري از نمای شگاه  شگران دان ست و پژوه شگاه افزایش یافته ا االت  ه مق، تعداد مقاالت دان

  را براي چاپ مقاالت خود انتخاب کرده اند. Pubmedو  ISIیعنی 

  
این محور شامل شاخص هاي زیرساخت ، تربیت نیروي انسانی ، تحقیقات دانشجویی      محور سا ختار :    -ب

  و اخالق در پژوهش می باشد.

سی       شامل تعداد طرح هاي کوهورت ، راه اندازي بیوبانک ،  ساخت پژوهش  ستري ،    شاخص زیر  ستم هاي ریج

  آزمایشگاههاي جامع تحقیقاتی و منابع الکترونیک و اطالع رسانی پزشکی می باشد. 

ضاي هیات علمی، راه اندازي کمیته هاي         سب الزم مانند آموزش اع شرایط منا صدد ایجاد  شی در  معاونت پژوه

  تار می باشد.راهبردي و اجرائی و... جهت طرح هاي ثبت بیماري و کسب امتیاز از محور ساخ

  با توجه به اینکه امتیازات مربوط به محور ساختار توسط دفاتر وزارت متبوع و با معیارهاي مد نظر آنان امتیاز دهی

در خصوص شاخص توسعه تحقیقات  95به اتمام نرسیده و امتیازات سال  96می شود، لیکن ارزشیابی سال  
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امتیاز  می باشد که نسبت به امتیازات سال  2/30پزشکی:  لومع پژوهشهاي در امتیاز  و اخالق 94/28دانشجویی: 

  افزایش داشته است.  از سایر شاخص هاي محور ساختار امتیازي کسب نشده است. 94

  1396تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک شوراها در سال   
  ه تصویب رسیده است.پایان نامه دانشجویی ب 37تعداد  96طرح تحقیقاتی مصوب سال  152از تعداد   

دانشکده 
پزشکی(علوم 
پایه، واحد 

توسعه 
تحقیقات 

 بالینی)

  پرستاري
پژوهش 

در 
 آموزش

کمیته 
تحقیقات 
  دانشجویی

کمیته 
اخالق 
  پزشکی

HSR 
 

مرکز 
تحقیقات 

  زئونوز
SDH  

بیماریهاي 
  غیر واگیر

تحصیالت 
  تکمیلی

اختراعات 
  جمع  و نوآوري

47  26  6  48  2  3  1 12  0  7  0  152  
  

  داد طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه به تفکیک نوع طرحتع

  سال
  نوع طرح

1390  
  1391  1392  1393  1394  1395  1396  

  13  22  33  43  43  13  22  بنیادي
  0  0  2  4  0  0  0  توسعه اي
  137  158  193  87  57  108  76  کاربردي

  2  52  9  10  5  2  26  نظام سالمت
  152  232  237  144  105  123  124  جمع

  
  مقایسه تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه نمودار
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  تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک گروههاي آموزشی  مجریان  طرح ها
گروه دانشجویی بیشترین تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب را داشته اند.الزم به ذکر است به دلیل اینکه  96در سال 

ک مجري می باشند. جمع جدول ذیل با تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب طرح هاي تحقیقاتی اکثراً داراي بیش از ی
  همخوانی ندارد.
  1396  1395  1394  1393  1392  1391  1390  گروهها

  14  5  26  45  32  42  81  علوم پایه
  17  6  17  42  28  32  28  بالینی

  21  20  24  27  31  34  19  پرستاري
  61  50  87  53  49  48  21  دانشجویی

  47  45  38  59  33  23  22  غیر هیات علمی
  نفر . 61یان و دانشجو نفر 47غیرهیات علمی  ، نفر 52 هیات علمیپژوهشگران شرکت کننده در طرح  هاي تحقیقاتی بدین شرح است:تعداد اعضاي 

یر ماریهاي غیر واگمرکز تحقیقات فعال دارد که مراکز تحقیقاتی مولفه هاي اجتماعی سالمت، بی 5این دانشگاه  
و  بیماریهاي مشترك انسان و دام موفق به دریافت موافقت اصولی شده اند و مستندات مربوط به راه اندازي  مراکز 

  تحقیقات اخالق پزشکی و بیهوشی تکمیل و جهت اخذ مجوز ارسال گردیده است. 
  فعالیتهاي مرکز تحقیقات زئونوز (بیماریهاي مشترك انسان ودام)

  طرح  کنگره  مقاالت
  تعداد  96سال  تعداد  96سال  تعداد  96سال

کنگره هاي خارجی   ISI  4مقاالت 
طرح هاي   1  و بین المللی داخلی

  1  تحقیقاتی

  -  -  1  کنگره داخلی  PubMed  1مقاالت 
مقاالت   ایندکس نوع 

3SCOPS) (  0  -  -  -  -  

  1  -  2  -  5  جمع کل
  

  المت فعالیتهاي مرکز تحقیقات مولفه هاي اجتماعی س
  طرح  کنگره  مقاالت

  تعداد  96سال  تعداد  96سال  تعداد  96سال 

  4  کنگره هاي خارجی و بین المللی داخلی  ISI  13مقاالت 
  

طرح هاي 
  12  تحقیقاتی

  -  -  1  کنگره داخلی  pubmed  1مقاالت 
مقاالت ایندکس نوع 

3SCOPS) (  4  -  -  -  -  

  12  -  5  -  18  جمع کل
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  96ریهاي غیر واگیر در سال فعالیتهاي مرکز تحقیقات بیما
  طرح  کنگره  مقاالت

  تعداد  96سال  تعداد  96سال  تعداد  96سال

کنگره هاي خارجی و بین   ISI  13مقاالت 
طرح هاي   6  المللی داخلی

  0  تحقیقاتی

  -  -  0  کنگره داخلی  pubmed  3مقاالت 
  -  -  -  -  3SCOPS) (  1مقاالت ایندکس نوع 
  0  -  6  -  17  جمع کل

  
تحقیقات آزمایشگاه   

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 

طرح تحقیقاتی نفر از دانشجویان در قالب همکار  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: 

 ریال صرف خرید تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و  2180000000با توجه به نیازسنجی صورت گرفته
 دي آزمایشگاه گردید.ریال صرف پارتیشن بن 150000000

  با توجه به نیاز مبرم به استفاده از دستگاه معیوب ژل داکیومنشن، پس از رایزنی با شرکت هاي مختلف
 ریال تعمیر و به روز رسانی گردید. 40000000این دستگاه با کیفیت باال و با هزینه  

  نمونه جهت الکتروفورز  300انجام  با اضافه کردن ماکروویو، منبع تغذیه و تانک هاي الکتروفورز قابلیت
  ساعت فراهم شد. 2در 

  با نصب دستگاهUPS .قابلیت همزمان کار کردن دستگاه هاي مولکولی فراهم گردید  
  .با توجه به مشکالت موجود در آزمایشگاه کشت سلولی، جهت این بخش تمهیدات الزم اجرا گردید  
 دگی زدایی اتیدیوم بروماید و نصب المپ هاي جهت جلوگیري از آلودگی، سکوریت نصب گردید و آلو

UV .در کل فضاي آزمایشگاه انجام شد  
 .جهت انجام همزمانی پروژه هاي تحقیقاتی به تعداد سمپلرها و یخچال فریزر موجود اضافه گردید 

  .دستگاه هاي از کار افتاده اعم از بن ماي انگلیسی، شیکر... سرویس شدند  
   نیمه دوم سال تجهیزاتاق وسترن بالت در  
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  از نظر برگزاري کارگاه، براي اولین بار کارگاه استخراجDNA ،PCR  و الکتروفورز جهت دانشجویان
 دانشگاه برگزار گردید.

  ساعت کارآموزي و یک واحد درس آزمایشگاه ویروس  24همکاري آموزشی آزمایشگاه شامل برگزاري
 . 95شناسی جهت دانشجویان انگل شناسی ورودي 

 
تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی  مرکز  
  موش سفید کوچک آزمایشگاهی جهت انجام طرح هاي تحقیقاتی  150موش صحرایی  و1100تکثیر 

  طرح تحیقاتی با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوري 35انجام 

 مکاري با آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل استان 

   فروش حیوانات آزمایشگاهی 

  نفر از محققین خارج از دانشگاه جهت انجام کارهاي عملی طرح هاي تحقیقاتی 4جذب 

  خالصه مقاله در همایش هاي داخلی و خارجی با ذکر نام  21مقاله در مجالت داخلی و خارجی و  2ارائه

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 ش و استخر تابولیک موتجهیز آزمایشگاه ازقبیل خرید وسایل شامل دوربین عکاسی و فیلمبرداري، قفس م

 ماز آبی موش 

   کمیته تحقیقات دانشجویی
نفر دانشجوي عضو می باشد که با تصویب طرح هاي تحقیقاتی دانشجویی و ارسال مقاالت  850این کمیته داراي 

پژوهشی مختلف در داخل و خارج  –پژوهشی و اعزام دانشجویان در هر سال به همایش وکنگره هاي علمی 
باال بردن سطح علمی و توان پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم سهم بزرگی را به کشور در جهت 

  دوش می کشد.

 جنوب همکار شبکه دانشجوئی تحقیقات کمیته کنگره هشتمین برگزاري 

 انعقاد تفاهم نامه همکاري با مرکز تحقیقات گیاهان داروئی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 

  توسط شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی  طرح تحقیقاتی 40تصویب  

  کارگاه جهت توانمند سازي دانشجویان رشته هاي مختلف  25برگزاري  
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  نفر از دانشجویان در همایش هاي مختلف با حمایت معاونت پژوهشی با آدرس کمیته تحقیقات 23شرکت  

  خالصه مقاله در کنگره هاي داخلی  32ارائه  

  نفر از دانشجویان با آدرس 2پژوهشی داخلی و خارجی توسط  -عتبر علمیمقاله در مجالت م 2چاپ

  کمیته تحقیقات

  مرکز توسعه تحقیقات بالینی:
  معرفی واحد:

و کاربردي و  بالینی هايپژوهشتوسعه  هايسیاستدر راستاي  پیمانیهواحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 

شروع به فعالیت نموده است.  8/9/1395بالینی در تاریخ  علمیئتهیاعضاي  هايتوانمندياستفاده از  منظوربه

نفرمی باشد و واحد زیر نظر مستقیم معاونت تحقیقات و فناوري  40بالینی این بیمارستان  علمی هیئتتعداد اعضاي 

  .نمایدمیفعالیت  جهرمدانشگاه علوم پزشکی 

  خدمات ارائه شده در این واحد: 
 ران)آزمائی بالینی ای سنجی(انتخاب مجالت، ارسال مقاله، ثبت در مرکز ثبت کارارائه خدمات مشاوره علم  

 ساب حتسویه نظارت بر حسن اجراي مقررات پژوهشی از مرحله تصویب طرح تحقیق دانشجو تا دفاع و

   ...ارشد و دکتري دانشجویان مقطع کارشناسی

 همکاري در برگزاري سمینارهاي علمی و پژوهشی دانشگاه 

 ها نامه پایان و تحقیقاتی هاي طرح اجراي منظور به الزم تسهیالت و امکانات نمودن فراهم  

 هاي پروژه انجام جهت بیمارستان دستیاران و علمی هیات و توانمندسازي اعضاء ترغیب، تشویق 
  تحقیقاتی

  فعالیتهاي انجام شده این مرکز: 
  شی ،   7برگزاري شی  و     26کارگاه پژوه شوراي پژوه سه  ستان       جل 15جل ستاري در بیمار شوراي پر سه 

  پیمانیه

 برگزاري کارگاه هاي مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد با همکاري واحد توسعه تحقیقات بالینی  

 اخذ مجوز جهت راه اندازي ثبت بیماري سنگ کلیه از معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت  
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    سال ثبت بیماري همراهی اندوکرینوپ سازي و ار سمی   اماده  ستئوپروز ثانویه در بیماران تاال  اتی ها و ا

  ماژور براي اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت

     صولی از معاونت تحقیقات و شی و کنترل درد براي اخذ مجوز ا جمع اوري مدارك مرکز تحقیقات بیهو
  فناوري وزارت بهداشت

 شترك ( این مورد از نقاط قوت این   همکاري بین تیمی تمامی گروه هاي بالینی براي ا نجام تحقیقات م

  واحد می باشد)

  :برنامه هاي آتی در این واحد  

  کمبود ویتامین انجام ثبت بیماريD,  E, B12,   ،    Znدر زنان در سنین بارداري    

 برگزاري کارگاه هاي پژوهشی در بیمارستان مطهري و کارگاه تحقیقات کیفی در بیمارستان پیمانیه  

  ش ضر در بالین) جهت انجام کارهاي تحقیقاتی و      ت شکی حا شجویان پز کیل کمیته تحقیقات بالینی (دان

  کمک به اساتید بالینی براي انجام طرح هاي تحقیقاتی و مقاله نویسی

   انعقاد تفاهمنامه  و همکاري با دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت انجام کوهورت قلب  

  ــگاهی ــترك بین دانشـ ــگاه هاي علوم  انجام تحقیقات مشـ گروه هاي بالینی با گروه هاي بالینی دانشـ

پزشکی سراسر کشور ( این کار به تازگی شروع شده است و سه کار تحقیقاتی با دانشگاه علوم پزشکی             

 تهران، شیراز و مشهد در حال انجام است).  

  دفتر توسعه فناوري سالمت:
شروع به  1393ا دستور ریاست دانشگاه از خرداد ماه دفتر توسعه فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم ب

به استناد رأي صادره در دویست و چهل و یکمین شوراي گسترش دانشگاه هاي  25/8/93فعالیت نمود و در تاریخ 

فتر توسعه . د علوم پزشکی با تأسیس مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم موافقت به عمل آمد

 _2دفتر ثبت اختراعات ، ابداعات و نوآوري ها    _ 1بخش می باشد که عبارتند از :   5داراي فناوري سالمت 

واحد  _5انجمن خیرین فناوري سالمت   _ 4دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه   _3مرکز رشد فناوري سالمت  
  شتابدهی 
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  شرکت 5بنیان:  دانش هاي شرکت تعداد

  شرکت 19 رشد : مرکز در مستقر هاي شرکت تعداد

  :96اهم عملکرد دفتر توسعه فناوري سالمت در سال 
o تمیز اتاق  ساخت پروژه شروع و اعتبار جذب 

o استری فناوري محترم معاونت ستاري دکتر حضور با پزشکی تجهیزات فناوري نمایشگاه برگزاري 

 جمهوري

o سازي تجاري جهت سالمت صندوق به گرافی آنژیو سرنگ و ماسک الرنجیال طرح دو معرفی 

o امنا هیئت در جهرم پزشکی علوم دانشگاه فکري مالکیت نامه آیین تصویب 

o بالینی داوران توسط پزشکی درحوزه فکري مالکیت اداره سوي از شده ارجاع اختراعی طرح 10 داوري 

  دانشگاه
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  اداره اطالع رسانی پزشکی وشبکه پژوهش 
  اشد.این اداره شامل دوبخش دفتر انتشارات و کتابخانه می ب

  دفتر انتشارات دانشگاه

  
  

 jmj.jums.ac.irپژوهشی دانشگاه بصورت فصلنامه در دوزبان  فارسی وانگلیسی به آدرس  –مجله علمی 
  بصورت آنالین به چاپ می رسد و در حال حاضر در سایت هاي ذیل نمایه می 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   1393سال  1394سال  1395سال  1396سال
1392  

  1390سال  1391سال

 کل مقاالت 177  190  169  200  168  157  141
 مقاالت داخل دانشگاه 50  55  22  21  20  10  10
 مقاالت خارج دانشگاه 127 135  147  179  148  147  131

  
  اهم اقدامات مجله علمی پژوهشی پارس 

  
 خرید کدDOI   مقاله چاپ شده در مجله   316(کد شناسه دیجیتال ) جهت  
  مقاله 316خرید کراس مارك جهت 
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 مجله آموزش و اخالق در پرستاري

وزش و اخالق در پرستاري پس از کسب مجوز از کمسیون نشریات علوم پزشکی کار خود را آغاز نمود اما مجله آم
پژوهشی را به دالیل : به روز نبودن شماره هاي مجله ، ضعیف بودن مقاالت دریافتی ،چاپی  –هنوز رتبه علمی 

ط ات و تصمیمات اتخاذ شده توسو تغییر سیاست هاي کمسیون نشریات کسب ننموده است. امیدواریم با اقدام
  هیات تحریریه مجله در سال هاي آتی به این رتبه دست یابد. 

  
  کتابخانه ها: 

 مشخصات کتابخانه ها به تفکیک دانشکده

 تعداد کتابخانه نام دانشکده
سالن 
 مطالعه

مجموع مساحت کتابخانه و سالن 
 مطالعه

ظرفیت 
 صندلی

تعداد 
 پرسنل

  3 115 مترمربع 653 1 1 دانشکده پزشکی
دانشکده 
 پرستاري

 2 33 مترمربع 300 1 1

  
  1396توزیع فراوانی کتب ومجالت موجود در کتابخانه پزشکی و پرستاري سال

نسخ کتب  
 فارسی

نسخ  
کتب 
 التین

عناوین  عناوین کتب 
 پایان نامه

E.book 

دسترسی  مجالت
به 

 التین  التین  فارسی اینترنت
  فارسی  

 دارد 162 38 527 491 2935 7325 5939 23843
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 فعالیتهاي کتابخانه

  عنوان
  
  
  
  سال

 بخش فهرست نویسی بخش امانت

عناوین 
کتب 
وارد 
  شده

نسخ 
کتاب 
وارد 
  شده

مدارك 
  امانتی

مدارك 
  بازگشتی

پایگاههاي 
اطالع 
  رسانی

  
تعداد 
 اعضاء

  
تعداد 

 مراجعین

آماده 
سازي 
کتب 

فارسی 
و 

 التین

 یسفهرست نویسی کتب فار

فهرست 
نویسی 
کتب 
 التین

1395  1471  6000  756  320  20  340  756  15704  16310  20  

1396  1500  6500  336  127  209  119  336  15907  16153  20  

 

 1396سال اهم عملکرد کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی 

 ریال میلیون 220مبلغ به رفرنس و تخصصی کتب خرید .1

 العاتی از طریق اطالع رسانی به اساتید و اعضاي هیات علمیفعال نمودن پایگاههاي اط .2

  Eprints افزار م نر نصب و خرید .3

 خفر االنبیا خاتم بیمارستان کتابخانه جهت ریال 13554200 مبلغ به کتاب عنوان 20 و نسخه 51 خرید .4

  اساتید و آموزشی گروههاي و دانشجویان از سنجی نیاز .5

  تکراري خریدهاي از جلوگیري براي کتابخانه يموجود با سفارش دست در کتب تطبیق .6

تکمیل اطالعات کتابشناختی کتب و منابع از طریق جستجو در سایت ناشران و فروشگاههاي الکترونیکی  .7

 Amazon کتاب و سایت

معرفی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و قراردادن پایگاههاي مهم با لینک مربوطه جهت دسترسی آسان  .8
   انشگاه علوم پزشکی جهرمطریق  سایت د از

 وير از ها نامه پایان کتابشناختی اطالعات ثبت: شامل ها نامه پایان سازي نمایه و نویسی فهرست .9

 .پزشکی اصطالحنامه از استفاده با سازي نمایه هاي کلیدواژه استخراج و عنوان صفحه
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  فصل هفتم: معاونت درمان

بر  موظف را خود که جهرم، معاونت درمان بوده درمانی بهداشتی 		زشکی و خدماتیکی از معاونت هاي دانشگاه علوم پ
  :داند انجام فعالیت هاي زیر می

 تابعه درمانی مؤسسات در درمان معاونت ستادي حوزه دستورالعملهاي و ضوابط اجراي حسن بر نظارت. 

 غیراداري و اداري ساعات در بعه،تا درمانی و آموزشی مؤسسات کارائی سطح بردن باال مورد در ریزي برنامه، 
 سرپایی و بستري بیماران درمان در تسریع بمنظور خاص طرحهاي اجراي و پیشنهاد

 بخش درمانی مراکز و توانبخشی مؤسسات و بیمارستانها از اعم دانشگاه تابعه درمانی مؤسسات امور بر نظارت 

  خیریه و خصوصی
 سات درمانی واعتباربخشی بیمارستانها بیمارستان ها و سایر موس ارزشیابی و نظارت 

 تابعه درمانی پاراکلینیکی مؤسسات خدمات امور بر نظارت و رسیدگی 

 خصوصی بخش پزشکی مؤسسات و ها مطب بر نظارت 

 اصولی موافقت و دولتی و خصوصی پزشکی مؤسسات مراکز، فنی مسئول ،تأسیس پروانه صدور 

 پیراپزشکان و پزشکان ذبج جهت اقدام و متخصص نیروي برآورد و بررسی 

 شکایات به رسیدگی 

 خاص بیماران به یاري و ساماندهی 

 مواد به وابستگی درمان مدیریت 

 مراکز پزشکی تجهیزات سازي بهینه و خریداري 

 و دولتی بخشهاي طبی تشخیص آزمایشگاهی خدمات دهنده ارائه واحدهاي و مراکز کیفی و کمی توسعه 
  شهرستان سطح در خصوصی

 صمیمات صحیح جهت ارتقا کیفیت و کمیت خدمات با استفاده از آمارهاي به موقع و صحیحاتخاذ ت  

 مشترك تصمیمات اتخاذ منظور به پزشکی نظام و گر بیمه هاي سازمان با یهماهنگ.	 
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 بر مشتمل 	معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم

:اشدب می ذیل واحدهاي و ادارات  

  ها  اعتبار بخشی بیمارستانو  اداره نظارت  )1

  اداره پزشکان )2

  هاي سالمت اداره اقتصاددرمان، استاندارد وفناوري )3
  پرستاري خدمات واحد )4

  واحد خدمات مامایی )5

  واحد صدور پروانه هاي موسسات درمانی )6

  هاي خاص بیماري اداره )7
  اداره امور آزمایشگاه ها )8

  اداره امور رادیولوژي )9

  آمار و مدارك پزشکیمدیریت واحد  )10
  واحد تجهیزات پزشکی )11

  کمیسیون پزشکی )12

 امور اداري واحد  )١٣

 روابط عمومی )١٤
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  1396موفقیت هاي کسب شده معاونت درمان در سال 
 کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی  بیمارستان هاي پیمانیه و استاد مطهري  

 گاه هاي کسب مقام اول در پایش برنامه مشترك حوزه پرستاري در بین تمام دانش
  کشور

  در شاخص هاي ارزیابی عملکرد ادارات تجهیزات پزشکی کشور 300از  275کسب امتیاز 

  درمان و (مدیریت درمان سکته حاد مغزي) بیمارستان پیمانیه از وزارت بهداشت 724کسب تندیس ،

  آموزش پزشکی
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 مشخصات مراکزآموزشی درمانی شهرستان جهرم

  تخت مصوب نوع فعایت رداريسال بهره ب نام بیمارستان
 184 آموزشی درمانی 1379 بیمارستان پیمانیه

 180 آموزشی درمانی 1352 بیمارستان مطهري

  40  درمانی  1392  بیمارستان خاتم االنبیاء
 

 تعداد واحدهاي بهداشتی درمانی تحت نظارت حوزه معاونت درمان
  نام واحد

  سال
  آزمایشگاه

رادیولوژي 

  وسونوگرافی
  شیتوانبخ

پایگاه 

  اورژانس

1396  8  8  32  15  
  

  فراوانی واحدهاي بهداشتی درمانی فعال در شهرستان جهرم

  عنوان
تعداد   شیفت کاري  نوع مالکیت

بخش   کل
  خصوصی

علوم 
  پزشکی

سایر(خیریه،بهزیستی 
  و..)

یک 
شبانه   دوشیفت  شیفت

  روزي
  16  3  4  9  1  11  4  آزمایشگاه

رادیولوژي و 
  8  3  5  0  0  4  4  سونوگرافی

  32  0  14  18  7  3  22  توانبخشی
  29  6  21  1  1 2 26  داروخانه

  

شامل فیزیوتراپی(    شی  سنجی ( 15توانبخ سنجی (   7)، بینایی  شنوایی  )و  ارتوپد  3)کاردرمانی (3) گفتار درمانی (3)

 می باشد. )1فنی (
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ــال   ــال بهره برداري: س ــاحت کل زمین:     1352س ــال  زیربنا (تا  مترمربع   000/11مس ): 1396پایان س
  مترمربع 10800

  تخت 180مالکیت: ملکی                                   تعداد تخت مصوب:  
  تخت هاي  فعال بخشها

  
  تخت شامل: 82تخت هاي ستاره دار

  

  18تعداد تخت اکسترا:
  )       61تخت درمانگاه :    17انکوباتور:     46(کات نوزادان:تخت   124سایر تخت ها: 

ــتان وکلینیک  هنري:   ــهاي موجوددربیمارس ــرویس ســت  ،ســونوگرافی ،ماموگرافی ،ت MRIفیزیوتراپی، رادیولوژي، س

، دانســـیتومتري،گچگیري،کولیز، دیالیز، NSTورزش،تســـت تنفســـی ،آزمایشـــگاه، پاتولوژي،الکتروکاردیوگرافی،اکوکاردیوگرافی،

  لیزرتراپی، اندوسکپی،اسکن چشم ، الکترومیوگرافی ، شیمی درمانی، خدمات ناباروري،تزریقات،پانسمان و داروخانه

صهاي موجود:   ص شکی، قلب        داخلی،اطفال،زنان وزایمان،چ  تخ شی،روانپز ست وآمیز شکی،گوش وحلق وبینی،ارتوپدي،پو شم پز

ــکی اجتماعی،جراحی مغز    ــی ،پزش ــی،بیهوش وعروق،جراحی عمومی،جراحی کلیه ومجاري ادراري ، ،عفونی،طب فیزیکی وتوانبخش
ــرطان اطفال،گوارش بالغین ،غدد بز          ــاب ، فوق تخصـــص :بیماریهاي کودکان ، خون وسـ ــاب،داخلی مغز واعصـ ــال واعصـ رگسـ

  ودرد،نفرولوژي

   

تعداد 
 تخت

تعداد   بخش
 تخت

 بخش تعداد تخت  بخش

6  CCU  33   داخلی تخت روانپزشکی)4( 33  1زنان 
13  POST CCU 24   اطفال 37  2زنان 
6  NICU  6  NICUPOST  19 جراحی چشم  

 جمع 177

 بیمارستان مطهري

 2انی ، شیمی درم 13، لیبر4زایمان، 24اورژانس ،تخت ریکاوري)5(سه تخت اتاق عمل،  8 ،اتاق عمل12،کولیز  16دیالیز 
  می باشد.تخت  3تخت، ناباروري 
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ــرداري: ســــال     ــره ب ــه ــن:       1379ســــال ب ــی ــل زم ــت ک ــع     100000مســــاح ــرب ــرم ــت    م

                                  184مترمربع     مالکیت: ملکی              تعداد تخت مصوب:   14811): 1396زیربناي کنونی(پایان سال    

 بخش ختتعداد ت بخش تعداد تخت

12 CCU 58  داخلی 

13 ICU 100  جراحی 
  سوختگی  4    
  جمع  187

  
   25تعداد تخت اکسترا: 

  
  )   1،انکوباتور1،کات نوزاد20تخت (تخت درمانگاه  22سایر تختها: 

  
  هاي موجوددربیمارستان ودرمانگاه: سرویس

،سـونوگرافی،ماموگرافی ،داروخانه،سـی تی اسـکن ، الکتروکاردیوگرافی، الکترو انسـفالوگرافی      فیزیوتراپی ،بینایی سـنجی ،رادیولوژي 
  ،سنگ شکن،سیستوسکپی،تست تنفس،تست ورزش پانسمان،تزریقات،اکوکاردیوگرافی آزمایشگاه، پاتولوژي، 

 راحی کلیه ومجاريدي،روانپزشکی،قلب وعروق،جراحی عمومی،جداخلی،اطفال، گوش،حلق وبینی،ارتوپ تخصصهاي موجود:

ادراري،جراحی مغزواعصاب، داخلی مغزواعصاب عفونی، توانبخشی، بیهوشی ،پوست وآمیزشی ،زنان وزایمان، فوق تخصص : 
  گوارش،غدد بزرگسال 

   

 بیمارستان آموزشی درمانی پیمانیه

  40تخت ریکاوري)، اورژانس 8تخت اتاق عمل، 7( 15اتاق عمل



 

 

164   
  1392سال بهره برداري: 
  مترمربع 4773) : 1396زیربناي کنونی بیمارستان(پایان سالمترمربع                       46000مساحت کل زمین:

    تخت 40مالکیت: ملکی                                              تعداد تخت مصوب: 
  تعدادتخت هاي فعال :

  

 تخت 18تخت هاي ستاره دار:

 
  

  2تعداد تخت اکسترا:
  

  )            4، درمانگاه  2کوباتور، ان3تخت (کات  9سایر تختها: 
،  NSTرادیولوژي، سونوگرافی،نوار قلب،داروخانه ،آزمایشگاه،  سرویسهاي موجود در بیمارستان:

 دیالیز،پانسمان،تزریقات

  داخلی،اطفال ،زنان وزایمان،پوست،قلب وعروق،جراحی عمومی ،بیهوشی: تخصص هاي موجود
  متر مربع می باشد302عدد سوئیت ،  8متر مربع و 475واحدي متاهلی  4 الزم به ذکر است که زیربناي  پانسیون

   

 بخش تعداد تخت
 داخلی  10
 اطفال  4
  زنان  5
  جراحی  4
  جمع  23

  بیمارستان خاتم االنبیاء خفر

،  3تخت ریکاوري)، لیبر 4تخت اتاق عمل،  2( 6،  اتاق عمل 4اورژانس
 4،دیالیز 1زایمان
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  فعالیت بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  1396سال   1395 سال عنوان
  404  404  تخت مصوب

 387 384 میانگین تخت فعال
 107232 106164 )تعدادروزهاي بستري(تخت روزاشغالی

  76  76  درصداشغال تخت
تان مراجعه مستقیم وانتقالی ازبیمارس(تعدادبیماربستري شده دربیمارستان

 )دیگر
61192  58127  

  57965  60859  بیماران مرخص شده تعداد
  24334  23234 ساعت24اقامت کمتراز بیماران با تعداد

 465 468 )ساعت24ساعت وبعداز24قبل از(تعدادفوت شدگان

 اعمال جراحی تعداد
 16796 17296 دياعمال جراحی عا

 2581 2476 اعمال اورژانس
 4168 4589 اعمال سرپایی

 تعدادزایمانهاي انجام شده بطور
 2921 3113 طبیعی
  1944  1926  سزارین

 فعالیت پلی کلینیک هنري
  311104  275951  کل مراجعین به متخصصان
  10600  9732  جمع روزکارکرد پزشکان

 هانیفعالیت درمانگاه بیمارستان پیم
  140572  101729  کل مراجعین به متخصصان
  4944  3977  جمع روزکارکرد پزشکان

 فعالیت درمانگاه خاتم االنبیا
  22184  19826  کل مراجعین به متخصصان
  1228  930  جمع روزکارکرد پزشکان
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  1396شاخص هاي بیمارستانی سال 

 عنوان
  میانگین 

  تخت فعال
  تخت روز 

  اشغالی
  درصد

  اشغال تخت
  متوسط
  اقامت

  بازدهی
  تخت 

مرگ ومیر 
خالص به ازاي 

  نفر 1000هر

مرگ ومیر 
ناخالص به ازاي 

  نفر 1000هر

 6,1 4,6 8,5 2,4 67 42862 177  طهريم

 10,5 8,2 14,5 1,9 88 59915  187 پیمانیه

 0,5 0 7,5 2,2 53 4455  23 خاتم االنبیا

 8,9 6,6 11,3 2 76 107232  387 دانشگاه

  

انبیمارست  ستري شدگانب 
گان

 شد
ص

رخی
ت

  
 ساعت24اقامت کمتر از

 اعمال جراحی

رین
سزا

یعی 
 طب

مان
زای

دي 
عا

س 
رژان

او
ایی 

سرپ
 

جمع کل اعمال 
 )اورژانس+عادي(جراحی

  2798  1825  5697  505  1314  4383  9200  17975 17979  مطهري

  *  *  12760  3219  1071  11689 14832 37932 38091  پیمانیه

  123  119  920  444  196  724  302  2058  2057  اءیخاتم االنب
  

  1396در سال  یمارستانیب يآمار اورژانس ها سهیقام

تعداد کل ورودي   نام بیمارستان
تعداد بستري   میانگین ورودي در ماه  اورژانس

  شدگان بیمارستان
میانگین بستري 

  شدگان در ماه

  3207,5  38091  13354,3  160252  پیمانیه
  1498,2  17979  5808,2  69699  مطهري

  171,4  2057  3082,7  36993  خاتم االنبیا

  4877,1  58526  22245,3  266944  جمع
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  مقایسه  کل مراجعین به متخصصین جدول

  1396  1395 سال 

کلینیک   درمانگاه پیمانیه  تخصص
  هنري

درمانگاه 
خاتم 
  االنبیا

درمانگاه 	  جمع کل	
  پیمانیه

کلینیک 
  هنري

درمانگاه 
خاتم 

  بیااالن
  جمع کل

  47250  5638  17782 23830 35662  4693  10959  20010  داخلی
  50805  7020  39367 4418 32691  6533  24434  1724 اطفال

  77232  6417  70409 406 5456  5522  67673  2261 زنان وزایمان
  40230  0  40230 0 34182  0  34182  0 چشم پزشکی

  12701  0  1771 10930 9565  0  5568  3997 گوش ،حلق وبینی
  64601  0  38376 26225 53992  444  34249  19299 ارتوپدي

  7418  561  6310 277 10231  839  9322  70 پوست وآمیزشی
  4404  0  2744 1660 2965  0  1647  1318 روانپزشکی

  28654  614  19486 8554 32941  786  17996  14159 عروق قلب و
  19680  1565  15573 2542 16764  998  12642  3124 جراحی عمومی
جراحی کلیه 

 ومجاري ادراري
8807  11632  0  20439 17170 3755  0  20925  

 و جراحی مغز
 اعصاب

3907  6011  0  9918 7690 6009  0  13699  

داخلی 
 مغزواعصاب

4633  7313  0  11946 6620 9879  0  16499  

  7017  0  4818 2199 7700  0  3657  4043 توانبخشی
  11788  369  6574 4845 12555  11  7287  5257 بیهوشی
  25687  0  13458 12229 14879  0  7629  7250 عفونی
  10910  0  0 10910 1870  0  -  1870 غدد

 8935  0  8935  0 10621  0  10621  0  گوارش بالغین
  5001  0  5001  0 2595  0  2595  0 نفرولوژِي

  573  0  573 0 534  0  534  0 پزشکی اجتماعی
  121  0  54 67 0  0  0  0 جراح پالستیک

  473860  22184  311104 140572 397506  19826  275951  101729 ع کلجم
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 مقایسه مراجعین به درمانگاه ها

یف
رد

  

  بیمارستان
 شاخص

 بیمارستان مطهري هبیمارستان پیمانی
خاتم 
 دانشگاه  االنبیا

 266944 36993 69695 160252 تعداد کل مراجعین  1
EMS 2522تعداد کل مراجعین آورده شده توسط   2  1757 905 7884 
 1322 0 467 855 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز  3
 38 8 26 4 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه  4
 218946 32283 51896 134767 تعداد موارد غیر بستري (سرپایی)  5
 47961 4702 17773 25481 تعداد موارد بستري در اورژانس  6
 2533 437 756 134 ضایت شخصیتعداد موارد ترك با ر  7
 17685 1520 7171 8994 تعداد موارد بستري شده در بخش ها  8
 2694 0 868 1826 تعداد موارد بستري شده در بخش هاي ویژه  9
 958 628 180 150 تعداد بیماران اعزامی  10
 76 18 16 42 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در   11
 ٠ ٠ ٠ ٠  ساعت 24تعداد موارد فوت بعد از   12

  
  نمودار مقایسه  کل مراجعین به متخصصین
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   روزکارکرد پزشکان متخصص درمانگاه بیمارستان ها به تفکیک تخصص
  1396سال   1395سال  سال

کلینیک   تخصص
خاتم   پیمانیه  هنري

 کلینیک  جمع  االنبیا
خاتم   پیمانیه  هنري

  جمع  االنبیا

 1430 294 623  513  1412  304  617  491  داخلی
 1775 287 256  1232  1418  214  163  1041 اطفال

 2200 243 24  1933  1835  181  172  1482 زنان وزایمان
 1104 0 0  1104  844  0  0  844 چشم

ENT 236  125  0  361  56  351 0 413 
 1651 0 739  912  1407  8  606  793 ارتوپدي

 307 27 22  258  374  29  5  340 پوست و امیزشی
 351 . 128  223  383  0  160  223 زشکیروانپ

 1338 19 541  778  1076  22  391  663 قلب و عروق
 1200 224 238  738  1005  166  292  547 جراحی عمومی
 531 . 425  106  698  0  200  498 جراحی کلیه

  383  0 229  154  359  0  134  225 جراحی مغز و اعصاب
 568  0  247  321  564  0  277  287 داخلی مغز واعصاب

 534  0  196  338  308  0  154  154 توانبخشی
 969  0  478  491  1021  0  405  616 عفونی
 780  134  181  465  706  6  242  458 بیهوشی

 234  0  234  0  34  0  34  0 غدد
 652  0  0  652  620  0  0  620  گوارش بالغین

 176  0  0  176  137  0  0  137  نفرولوژي
 140  0  0  140  77  0  0  77 پزشکی اجتماعی

 36  0  26  10  0  0  0  0 الستیکجراح پ
 16772  1228  4944  10600  14639  930  3977  9732 جمع

  

140572
درمانگاه پیمانیه

30%

311104
کلینیک هنري

65%

22184
درمانگاه خاتم االنبیا

5%

1396نمودار مقایسه تعداد و درصد مراجعین به درمانگاه ها در سال 

درمانگاه پیمانیه کلینیک هنري درمانگاه خاتم االنبیا
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  اعمال جراحی انجام شده دربیمارستان ها 
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نمودار مقایسه اعمال جراحی انجام شده در بیمارستانها 

١٣٩۵سال  ١٣٩۶سال 

 سال 1395سال  1396سال 
 

 جمع نوع عمل
خاتم 
 جمع  پیمانیه مطهري  االنبیا

خاتم 
  پیمانیه مطهري  ایاالنب

اعمال جراحی تعداد 11809 5018  469 17296 11689 4383  724 16796
 عادي

4168 444  505 3219 4589 372  780 3437 
تعداداعمال جراحی 

 سرپایی

تعداداعمال جراحی  979 1419  78 2476 1071 1314  196 2581
  اورژانس
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تعداد مراجعین به پیراپزشکان شاغل دردرمانگاه مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش 

  دانشگاه 

  1396سال   1395سال   نوع فعالیت
  5995  13396  بینایی سنجی
  2851  2980  فیزیوتراپی

  406  207  کارشناس تغذیه
  481  0  شنوایی سنجی

  165  180  مامایی
  9898  17978  جمع
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  1396آمار مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی در سال 
 دانشگاه  خاتم االنبیا پیمانیه مطهري عنوان

  360994 28799 141620 190575 آزمایشگاه
  117982 5420 69591 42971 رادیولوژي
 66603 4231 25071 37301 نوار قلب

 57676 7293 20136 30247 سونوگرافی
 21208 0 8836 12372 اکوکاردیوگرافی
 25723 0 25723 0 سی تی اسکن

 14447  2640  0  11807 دیالیز

MRI 12914 0 0 12914 
 11127 0 0 11127 گچگیري

NST 8896 0 318 9214 
 4616 0 4616 0 سنگ شکن

 4193 0 2289 1904 پاتولوژي

 2363 0 894 1469 تست ورزش
 3015 0 0 3015 اندوسکپی

 725 0 0 725 وگرافیالکترومی

 2250 0 0 2250 ماموگرافی
 1572  0  0  1572 کولیز

BMD 1523 0  0 1523 

 1151 0 0  1151 لیزرتراپی
 20 0 20 0 تست تنفسی

 165  0  165  0  الکتروآنسفالوگرافی

 58 0 58 0 سیستوسکپی
 2221  0  0  2221  اسکن چشم
 3409  0  0 3409  خدمات زنان

 4815  0  0 4815  شممات چتعیین میدان بینایی وخد
 253  0  0  253  شیمی درمانی

 1701  0  0 1701  خدمات جراحی

 2040 0 0  2040  ناباروري
  733978 48701 299019 386258  کل مراجعین
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  1396آمار مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی به تفکیک سرپایی و بستري در سال 

  عنوان
  جمع  بستري  سرپایی

خاتم   مطهري  پیمانیه
خاتم   مطهري  پیمانیه  االنبیا

  بستري  سرپایی  االنبیا

 269163 91813  8686  151060  109417  20113  39515  32203  آزمایشگاه
 43547 74435  1124  12935  29488  4296  30036  40103  رادیولوژي
 32142 25534  297  22868  8977  6996  7379  11159  سونوگرافی
 32568 34035  1729  14111  16728  2502  23190  8343  نوارقلب
 14447 0  2640  11807  0  0  0  0 دیالیز

 10524 10684  0  3913  6611  0  8459  2225  اکوکاریوگرافی
CT scan 11246 0 0 14477 0 0  11246 14477 

 . 4193  0  0  0  0  1904  2289  پاتولوژي
 1741 2875 0 0 1741 0 0 2875 سنگ شکن

 1572 0  0  1572  0  0  0  0 کولیز
NST  0 7245 206 0 1651 112 7451 1763 

 816 2199 0 816 0 0 2199 0 اندوسکوپی
 76 89  0  0  76  0  0  89  الکتروآنسفالوگرافی

 18 2 0 0 18 0 0 2 اسپیرومتري
 14 44 0 0 14 0 0 44 سیستوسکپی
 242 2121  0  176  66  0  1293  828  تست ورزش
 11 2239  0  11  0  0  2239  0  ماموگرافی
 0 1151  0  0  0  0  1151  0  لیزرتراپی
BMD  0  1523  0  0  0  0  1523 0 

 0 725  0  0  0  0  725  0  الکترومیوگرافی
MRI 0  12914  0  0  0  0  12914 0 

 0 11127  0  0  0  0  11127  0  گچگیري
 0 2221  0  0  0  0  2221  0  اسکن چشم
 0 3409  0  0  0  0  3409 0  خدمات زنان

 تعیین میدان بینایی
 0 4815  0  0  0  0  4815 0  وخدمات چشم

 0 1701  0  0  0  0  1701 0  خدمات جراحی
 227 26  0  227  0  0  26 0  شیمی درمانی

 0 2040  0  0  0  0  2040  0  ناباروري
 423348 310630  14588  297213 187613  34113  165111  111406  کل مراجعین
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 دهاي پاراکلینیکی بیمارستان ها به تفکیک بستري وسرپایی نمودار مقایسه کل مراجعین به واح

  
  بیمارستان هاي شهرستان جهرم  مقایسه زایمان طبیعی وسزارین انجام شده در

  نوع زایمان
  درصد سزارین  هاکل زایمان  سزارین  زایمان طبیعی  سال

  47,3  5162  2441  2721  1390سال
  45,1  5325  2404  2921  1391سال
  45,4  4957  2249  2708  1392سال 
  38  4442  1688  2754  1393سال 
  38,6  4518  1744  2774  1394سال 
  38,2  5039  1926  3113  1395سال 
  39,9  4865  1944  2921  1396سال 
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   نمودار مقایسه زایمان طبیعی وسزارین انجام شده دربیمارستان هاي شهرستان جهرم

  
  

  نمودار مقایسه روند تغییرات درصد سزارین 

  
  

  1396هاي دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال آمار زایمان

 عنوان
اپی 

 زیاتومی
 اینداکشن

  سزارین با نامه
 پزشک

سزارین 
 اورژانسی

 918 907 184 1336  مطهري
 64 55 62 47  خاتم االنبیا

 982 962 246 1383  جمع
  

2721
2921

2708 2754 2774
3113

2921

2441 2404
2249

1688 1744
1926 1944

١٣٩٠سال ١٣٩١سال ١٣٩٢سال  ١٣٩٣سال  ١٣٩۴سال  ١٣٩۵سال  ١٣٩۶سال 

زایمان طبیعی سزارین
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  هاي انجام شده مقایسه زایمان

 عنوان
NVD CS 

زایمان 
درصد   مان بی دردزای  فیزیولوژیک

  سزارین

کل 
-زایمان
 غیربومی بومی غیربومی بومی غیر بومی بومی غیربومی بومی  ها

 4623 39,5 0 5 305 741 704 1121 517 1230  مطهري

خاتم 
  االنبیا

85 6 117 2 31 1 0 0 49 242 

 4865 39,9 0 5 306 772 706 1238 523 1315  جمع
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1396نمودار زایمان هاي انجام شده دانشگاه در سال
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   1396مرده زایی دانشگاه در سال  ، سقط ونوزادان میر آمار مرگ و

 IUFD عنوان

پري ناتال 
 22ازهفته 

 روز 7تا 
 پس ازتولد

مرگ 
روز 7از

 30تا
 روزگی

مرگ از 
بدو تولد 

 30تا 
 روزگی

مرگ از 
30 

 روزگی تا
59 

 ماهگی

 مرگ نوزاد
 تولد پس از

 ساعت24تا

مرده 
 زایی

 سقط

 572 55 7 5 15 1 65 55 مطهري

خاتم 
  االنبیا

3 0 0 0 0 0 3 10 

 582 58 7 5 15 1 65 58  جمع
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 اهم فعالیت هاي انجام شده واحدهاي تابعه معاونت درمان 

  واحد بیماران خاص
  تعداد بیماران خاص

  1396سال   1395سال   1394سال  عنوان
MS 210 240 282  

  24 24  26  هموفیلی
  135 139  135  تاالسمی

  119 120  146  دیالیز
پیوندي که کل بیماران 

از دانشگاه دارو دریافت 
  می کنند

70  83  96  

  656  606  587  جمع
 
 راه اندازي بخش هموفیلی بیمارستان استاد مطهري 
 ثبت هزینه هاي عملکردي ماهانه در سامانه بیماران خاص  
 به روز رسانی آمار و اطالعات سامانه بیماران خاص  
 اخت هزینه تخفیفات درمانی و دارویی بیماران خاصپیگیري و پرد  
 واگذاري بخش دیالیز بیمارستان استادمطهري و خفر به شرکت آرین پایا طب  
  بیماران خاص و پیگیري نامه و مکاتبات ،امور ارباب رجوع انجام  
  وامور ارباب رجوع بیماران صعب العالج و تائیدیه بیماري کمیسیون معاونت غذا  و دارانجام  
 نظارت بر بسته بیماران خاص طرح تحول سالمت 
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  واحد پرستاري

 کسب مقام اول کشوري در برنامه ي عملیاتی مشترك  حوزه پرستاري  

  جهت پرستارانصالحیت حرفه اي تدوین بسته ها و پوسترهاي آموزشی 

  و اهداي شاخه گل با حضور معاون درمان دانشگاه  3،2،1اهداي لوح صالحیت حرفه اي به پرستاران در فاز 

  تهیه و این خدمات ، ارسال تعرفه هاي وراه اندازي واحد خدمات پرستاري درمنزل در بیمارستانهاي تابعه

 بازدید دوره اي کارشناسان از موسسات پرستاري درمنزلو تدوین پوسترها و کتابچه ي پرستاري درمنزل

  پرستاري در مکان تاالرعالمه امینی همراه شرکت در ستاد هفته سالمت وبرپایی غرفه توسط دفتر خدمات

 هپای ریوي قلبی احیاء آموزش–شی به مردم اموز پمفلت ارائه-وزن – قد – فشارخون –با (چک قند خون 

  ) پمفلت باارائه مردم بین در پرستاري حرفه ترویج – آموزشی فیلم نمایش با همراه

 برگزاري کارگاه اختصاصی آموزش مدون و انیههمکاري در راه اندازي بخش شیمی درمانی بیمارستان پیم

 شیمی درمانی همراه با بررسی استانداردهاي فیزیکی بخش 

 برگزاري آزمون ورود به طرح پرستاري بصورت دوره اي جهت متقاضیان ورود به طرح 

  آمایشی در خصوص برنامه مشترك پرستاري  5شرکت در جلسات مشترك برنامه مشترك منطقه ي

 لین پایش)(باحضور مسئو

 نظارت بیمارستانهاي تابعه در خصوص کیفیت مراقبت هاي پرستاري  

  جمع آوري و تحلیل اطالعات مورد نیاز در خصوص برنامهI shift   اطالعات ووارسال به معاونت پرستاري

  شاخص هاي ملی کیفیت مراقبت هاي پرستاري

 ررسی ب ،رض تبریک به همکاران درسال جدیدنظارت مستمر دفتر پرستاري در ایام نوروز ازبیمارستان ها و ع

 مسائل و مشکالت 

  عضویت  در تیم ارزیابی اعتبار بخشی معاونت درمان و تیم ارزیابی طرح تحول نظام سالمت همراه با بازدید

  هاي دوره اي

    اعتبار بخشی بخشهاي پرستاري بیمارستانها وانجام بازدید دوره اي از بیمارستانها  
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 ین بسته ي ارتقاي هتلینگ دانشگاه در طرح تحول نظام سالمتجمع آوري و تدو  

  برگزاري مراسم بزرگداشت روز پرستار در تاالر عالمه امینی همراه با تقدیر از پرستاران نمونه باحضور
 اهداي شاخه گل به پرستاران در روز پرستار باحضور مسئولین و مسئولین شهري،ریاست و معاونین دانشگاه

  فت شام به همراه خانوادهبرپایی ضیاو 

  شرکت در همایش من زینبم با محوریت فرمانداري و حوزه علمیه خواهران براي بانوان شهر همراه با برپایی

 غرفه سالمت و تقدیر از پرستاران نمونه

  اران و پرسنل با برگزاري دوره پرست سر آموزش–(آموزش پرسنل و اعزام کارشناسان به بیمارستان امیر

 وزشی ازسوي دفتر پرستاري)هاي آم

  

  سایر فعالیت هاي اداره پرستاري :

 تهیه بانک اطالعاتی نیروي پرستاري و به روز کردن آن  .1

  به روز رسانی سایت دفترخدمات پرستاري و بارگذاري اطالعات .2

دفتر خدمات  پرستاري معاونت درمان متشکل از دو کارشناس پرستاري ثابت می باشد که  .3

وزیع و ت نام ثبت –فتر عبارتند از: تدوین برنامه عملیاتی دفتر پرستاري مهمترین وظایف د

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  - دهش انجام  سنجی نیاز طبق پرسنل جهت

پیگیري  -راه اندازي واحد خدمات پرستاري درمنزل در بیمارستانها و نظارت برموسسات –

 دریافت فازهاي مختلف صالحیت حرفه اي پرستاران
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  واحد مامایی

 وژیک ، احیاء نوزاد، برگزاري سمینارها و کارگاه ها از جمله ، کارگاه هاي ضروري زایمان فیزیول

 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  

  بیمارستان ها  نظارت هاي طرح تحول نظام سالمت و اعتبار بخشیانجام  

 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  

 س هاي آمادگی زایمان  که در امر ترویج ارائه تقدیر نامه به پرسنل و مادران شرکت کننده در کال

 زایمان طبیعی همکاري داشته اند 

 انجام ماموریت هاي واحد مامایی و نوزادان  

  پیگیري امور نیروهاي طرحی مامایی و جایگزین نیرو  

  فراهم کردن زیر ساخت هاي اجراي برنامه مراقبت هاي تکاملی نوزادان نارس دربخشNICU  

   ل اجرایی و الزامی در بخش هاي زنان و زایشگاه و اجراي برنامه کاهش پروتک 5تهیه و تدوین

 موربیدیتی توسط واحد مامایی معاونت درمان

  اجراي دستورالعملPMTCT)prevention  of  mother to child transmition of 

HIV( 

 تورالعمل پیشگیري از تولد نوزادان آلوده به ویروس ایدز و کاهش آمار موجود از اهداف این دس

است که جهت زنان سنین باروري در چهار دوره پیش از بارداري ، بارداري ، زایمان ، پس از 

  زایمان و شیر دهی اجرا می شود .
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  اجراي دستورالعمل پیشگیري ازعوارض شدید بارداري و زایمان  

 ر پر خط استقرار کارشناس رابط مادر پر خطر در زایشگاه و کلینیک هنري جهت غربالگري مادران

  و انجام مداخالت جهت پیشگیري از عوارض بارداري ، زایمان و مرگ مادري

  ثبت گزارش فوري عوارض بارداري و زایمان و مادران نزدیک به مرگ همراه با ذکر علت و عوامل

  زمینه ساز در سامانه مادر پر خطر وزارت بهداشت

  بستري در بخش اجراي دستورالعمل مراقبت تکاملی  نوزادان جهت نوزادانNICU سالها هدف :

از مراقبت ویژه نوزادان پیشگیري از مرگ و میر آنها بود که تا حد زیادي موفق بوده ایم . در حال 

حاضر هدف به مراقبت تکاملی براي داشتن زندگی سالم و کم عارضه بعد از ترخیص از بیمارستان 

  در جامعه تغییر کرده است.

 ماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در اجراي دستورالعمل برقراري ت

ساعت اول تولد(تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  بالفاصله پس از تولد باعث کاهش میانگین 

زمان بروز رفتارهاي پیش تغذیه اي ، کاهش زمان شروع اولین تغذیه با شیر مادر ، افزایش درصد 

ر، افزایش میزان موفقیت نوزاد در اولین تغذیه و افزایش طول مدت شروع اولین تغذیه با شیر ماد

  اولین تغذیه با شیر مادر می شود)

 ( جهت کاهش آمار سزارین) ابالغ شیوه نامه سزارین دانشگاه به بیمارستان ها  

  ، ابالغ پروتکل هاي اکالمپسی ، درمان و پیشگیري از ترومبو آمبولی ، خونریزي پس اززایمان

تب بعد از زایمان به بیمارستان ها و ابالغ پروتکل انتقال واعزام مادران باردار به مرکز  سپسیس و

  فوریت هاي پزشکی 

   



 

 
 

185 

  واحد صدور پروانه ها

  تمدید صدور پروانه تزریقات متصدیان تزریقات مطب پزشکان 

  تمدید مجوز کار با آگونیست پزشکان مراکز درمان سوء مصرف مواد  

 ان و ارائه گواهی به ایشان محاسبه امتیاز پزشک  

 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  

  برداري ومسئول فنی موسسات پزشکی و پیرا پزشکیصدور پروانه بهره  

  انجام تمام فرآیند هاي تمدید ، تغییر موسس ، تغییر مکان ، تغییر مسئول فنی و صدور

  پروانه و....  موسسات از طریق سامانه ملی صدور پروانه 

 ي رصدور موافقت اصولی  مرکز جامع دیالیز براي بیمارستان خاتم االنبیاء خفر و استاد مطه

  دور پروانه بهره برداري دیالیز بیمارستان خاتم االنبیاء خفروص

  و بررسی پرونده ها  20برگزاري کمیسیون ماده  

  صدور موافقت اصولی افزایش بخش پزشک هسته اي ، رادیوتراپی ، شیمی درمانی ، سی تی

  اسالیس بیمارستان پیمانیه 128اسکن 

 فی بیمارستان پیمانیه پیگیري صدور پروانه بهره برداري انژیوگرا  

  شرکت در جلسات و کارگاه هاي صدور پروانه  

  ا هبه روز رسانی سامانه صدور پروانهتهیه و تنظیم و بایگانی آئین نامه و ابالغیه هاي جدید و 

 پیگیري نامه ها و مکاتبات الزم  
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  واحد آزمایشگاه

 انشگاه به صورت دوره اي نظارت و بازدید از مراکز آزمایشگاهی دولتی و خصوصی تحت پوشش د 

  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  

  با عنوان ایجاد و بهبود شبکه آزمایشگاهی کشور و  96پیگیري برنامه هاي عملیاتی مشترك

  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  

 ان ها شده از بیمارست بررسی صورت جلسات کمیته هاي بیمارستانی ارسال  

 برگزاري جلسه کارگروه مدیریت بهره برداري خدمات آزمایشگاهی  

 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  – ت نمونه در شبکه آزمایشگاهی دانشگاهیمدیری(آموزشی با امتیاز آموزش مداوم 

 هاي خون محیطی)

  پیگیري و رسیدگی به شکایات 

  

  واحد آمار ومدارك پزشکی

  آنالیز آماري  "برگزاري دو دوره کارگاه آموزشیspss"  

  1395تهیه سالنامه آماري معاونت درمان سال  

  1395تهیه اکسل شاخص هاي ملی پرستاري سال   

 ی سامانه آواب و پیگیري جهت به روزرسانی آن پایش فصل  
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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 آمارومدارك پزشکی جهت شرکت در ششمین همایش ملی ارتقاي

  اهواز به مدت دو روز مدیریت اطالعات سالمت در

  در شیراز "سرویس هاي جدید سپاس و استحقاق سنجی درمان "شرکت در جلسه  

  نظارت بر واحدهاي مدارك پزشکی هر سه بیمارستان،برگزاري جلسه با مسئولین این

  واحدها و پیگیري مشکالت آنها

 ذاريتهیه برنامه هاي عملیاتی اختصاصی و پیگیري برنامه عملیاتی مشترك و بارگ 

  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 

  فصلی در پورتال وزارت ورود آمارواطالعات بیمارستان ها و اورژانس بصورت ماهانه و

  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

 رش به واحد اقتصاد درمانورود صورتحساب هاي بیمه در نرم افزار کسورات و ارائه گزا  

 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  کارگاه ها ي آموزشی مطابق بااستاندارد هاي وزارت بهداشت جهت کارشناسان پنج دوره
 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

   صدي شاخص استانداردهاي ضوابط تغذیه اي در بیمارستان ها در 20افزایش 

  درصدي مشاوره هاي تغذیه براساس  45پوششorder  بیماري مطابق با  18پزشکان در
 استانداردهاي وزارت بهداشت

  پیگیري ایجاد یک ردیف کارشناس تغذیه در بیمارستان مطهري 

  تغذیه و رژیم درمانیانجام نظارت و بازرسی مراکز خصوصی و دولتی مشاوره 

  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

 مات رژیم درمانی و مشاوره تغذیه  و نمایشگاه مامایی شرکت در نمایشگاه هفته سالمت و ارائه خد
 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 

  دندانساز هاي صاحب مجوز که در امور دندان پزشکی دخالت  ساماندهی و مدیریت فعالیت هاي  
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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که دندان پزشک و دندان سازان داراي مجوز ندارند و صرفاً تحت نظر افراد واجد صالحیت 
 بعنوان مسئول فنی می توانند به کار دندان سازي اشتغال داشته باشند )

 پیگیري شکایت هاي مرتبط با واحد هاي مربوط به نظام پزشکی 

  دفتر پاسخ گویی به شکایات و کارشناس معاونت –اماکن  –بازدید مشترك باواحد تعزیرات حکومتی
 داشت از مراکز ارائه خدمات دندان پزشکی و حرفه وابستهدرمان و به

  

  نظارت بر مراکز درمان اختالل مصرف مواد
  ساماندهی امور دارویی مراکز درمان اختالل مصرف مواد براساس تمرکز بر استقرار و محدودیت

  سامانه آیداتیس
 صورت گرفت ر شهرستان اقدامات ذیلباتوجه به اهمیت و افزایش معضل سوء مصرف مواد د:  
  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
  پیگیري هاي الزم در خصوص انعقاد قرارداد پوشش بیمه اي سالمت جهت مراجعین مرکز

  دولتی
  اختالل مصرف مواد دولتی و خصوصی تحت پوشش بصورت دوره اينظارت وبازدید از مراکز  
  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  
 بامواد مخدر تشکیل کمیته هاي درمان و بازپروري شوراي فرعی مبارزه  
  96پیگیري برنامه هاي  عملیاتی مشترك 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

  ردمو 5  بازدید ازدرمانگاه
  مورد 44  بازدید از مطب جهت اقدامات درمانی صورت پذیرفته

  مورد 7  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 27  تمدید مجوز تزریقات پانسمان

  مورد 7  عیتیتائید و صدور شاخص جم
  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 

 تدوین برنامه عملیاتی مربوط به واحد بینائی سنجی  

 و  11موسسات عینک سازي متخلف به کمیسیون ماده  ارسال پرونده هاي مربوط به

 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  

  
  واحد نظارت برامور رادیولوژي

 مرکز موجود) 8بازدید از 48کز دولتی و خصوصی (نظارت و بازدید از مرا 

 مراکز تصویربرداري 1396همکاري در اعتبار بخشی  

  پیگیري معرفی مسئولین فنی مراکز آموزشی ، درمانی مطهري و کلینیک هنري  
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  اخذ کد پرتوکاري و مجوز نصب انژیوگرافی بیمارستان پیمانیه و کد پرتوکاري بیمارستان

  مان انرژي اتمی و شروع فرایند دریافت مجوز کار با اشعهخاتم االنبیاء از ساز

 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

اس رادیولوژي در قالب طرح کارشن 5محدودیت در تعداد رادیولوژیست ها و معرفی تعداد

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  

 مطهري تمدید مجوز کار با اشعه مراکز آموزشی درمانی پیمانیه و استاد  

 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

  پیگیري و انجام ام ار اي با بیهوشی براي نخستین بار در سطح دانشگاه و پیگیري انجام

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

  1397تدوین برنامه اختصاصی واحد رادیولوژي( سال(  

   وزارت خانه (برنامه راه  96پیگیري برنامه هاي مربوط به برنامه مشترك 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

 پرسنل اتاق عمل پیمانیه

 رسیدگی به تمامی شکایات  دریافتی  

  

  نظارت بر مراکز توانبخشی واحد

 . 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 

 م به مافوق به منظور رفع مشکالت مراکز مختلف بازدیدهاي دوره اي و ارائه گزارشات الز

 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 

 ت مراکز فاقد مجوز فعالیت درمانی .جلوگیري از فعالی  

  

  واحد اعتباربخشی

  انتخاب مسئول اعتبار بخشی به عنوان ارزیاب وزارت بهداشت با قبولی  در آزمون و شرکت در

 جلسات آموزشی وزارت بهداشت

 بررسی پروانه هاي بیمارستان و هماهنگی با واحد صدور پروانه و تمدید آنها  

 ا هآموزشی ارزیابان ارشد بیمارستان مارستان ها وارائه فایل هايبرگزاري جلسات آموزشی با بی  
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 حضور مستمر در بیمارستان خاتم االنبیاء و استاد مطهري جهت انجام ارزیابی  

 ) بیمارستان) از سوي ارزیاب ارشد  16ارزیابی بیمارستان هاي کشور از سوي وزارت بهداشت  

 هاي کشور وهماهنگی مجدد با وزارت بهداشت  مدیریت ارزیابی جامع اعتبار بخشی  بیمارستان

  جهت ارزیابی مجدد بیمارستان خاتم االنبیاء 

  تحویل گواهینامه اعتبار بخشی ملی از دفتر نظارت و اعتبار بخشی و ارسال به بیمارستان ها  

  تدوین برنامه واجراي برنامه عملیاتی آموزشی  جهت تشکیل تیم ارزیابی اعتبار بخشی قبل از

 وزارت متبوع ابالغ

  

  واحد تجهیزات پزشکی

 :آنالیز هزینه تعمیرات و نگهداشت تجهیزات 

  ماهه جهت ارائه به معاونت محترم درمان و  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

  فضاي فیزیکی انبار دارو و تجهیزات صورت پذیرفت.

  تکمیل پروژهPACS  وfilm less  و دیجیتال کردن خدمات تصویربرداريکردن  

 یع کننده و اصناف در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی:ساماندهی شرکت هاي توز  

  پس از تدوین تقویم نظارت و دسته بندي کردن شرکت ها و اصناف، طی بازدیدهاي صورت

گرفته جهت بررسی روال قانونی خرید و جلوگیري از قاچاق کاال، تمامی شرکت ها و اصناف در 
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نان نسبت به گذشته وضعبت بسیار مطلوب سامانه اداره کل تجهیزات ثبت شدند و فاکتورهاي آ

 .تري پیدا کرد

  آنالیزABC  ملزومات مصرفی و افزودن نرم افزار الحاقیHIS: 

  ماهه ملزومات مراکز درمانی به صورت کلی و به تفکیک بخش بررسی و  12مصرف یک دوره

صرفه جهت استخراج و کنترل اقالم پرهزینه انجام شد. جهت کنترل بهینه و  ABCآنالیز 

در حال خریداري و نصب می باشد که با انجام آن می توان  HISجویی بیشتر نرم افزار الحاقی 

  کلیه مصرف ملزومات در بخش هاي مختلف را بررسی کرد.

  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  

  گانه سازمان غذا و دارو، اداره تجهیزات پزشکی جهرم موفق به کسب  16با ارتقا شاخص هاي

 بین ادارات تجهیزاترتبه اول در بحث نظارت از شرکت هاي توزیعی و اصناف و کسب رتبه سوم 

  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، 

 د مطهري و بخش چشم بیمارستان استاد مطهريبخش هاي دیالیز و کولیز بیمارستان استا

  بررسی اطالعات کلیه اسناد ارسالی و واریزي بیمه هاي پایه  و سایر بیمه ها و بیماران آزاد  در

  96بیماران بستري وسرپایی به تفکیک پزشک و بیمه در سال 
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  ر کلینک ه ددرآمد ویزیت و خدمات بیماران سرپایی کلیه پزشکان به تفکیک بیم –بررسی هزینه

  96هنري و امام رضا در سال 

  درآمد بیمارستان هاي پیمانیه ، مطهري و خاتم االنبیاء به صورت کلی –بررسی هزینه  

 . انجام کلیه موارد فوق درراستاي کاهش هزینه هاي دانشگاه صورت گرفته است 

  

 واحد فراهم آوري اعضاي پیوندي

  مورد اهداء عضوچهار 

  : کبد  3و  کلیه 6اعضاي پیوندي  

  آموزش مداوم پرسنلICU  

  تهیه پملفت آموزشی  اهداء عضو در هفته سالمت  
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  115اورژانس 
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  پایگاه هاي اورژانس شهري وجاده اي وآمبوالنس هاي فعال تعداد مراکز و
  فعال  مرکز

  1  115مرکزاورژانس 
  3  پایگاه اورژانس شهري
  12  پایگاه اورژانس جاده اي

  1  واییاورژانس ه
  34  115تعداد آمبوالنس 

  (باغ کبیر،بهجان،خاوران،قطب اباد) 4  تعدادآمبوالنس مراکز بهداشتی درمانی شهري وروستایی
  2  تعداد آمبوالنس بیمارستان مطهري
  3  تعداد آمبوالنس بیمارستان پیمانیه
  4  تعدادآمبوالنس خصوصی شهرستان

  

  1396 آمار ماموریتها و مصدومین تصادفی در سال

  تعداد

  سال

تعداد کل ماموریتهاي 

  115اورژانس 

تعدادکل مصدومین 

  تصادفی ،شهروجاده

متوفی ناشی 

ازتصادف 

  درشهر

متوفی ناشی 

  ازتصادف درجاده

  55  16  3180  10952  1392سال 

  57  15  3270  12351  1393سال

  60  10  3445  13955  1394سال 

  65  12  3697  14206  1395سال 

  56  7  3946  15795  1396سال 
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  وتعداد مصدومین(شهري وجاده اي) 115مقایسه تعداد ماموریتهاي اورژانس 

  

  
 نمودار مقایسه متوفیان ناشی از تصادف در شهر و در جاده 

  
  ماموریت می باشد که 113(  1396الزم به ذکر است که تعداد ماموریتهاي اورژانس هوایی در سال (

  ه اند و تعداد بیمار  فوت شده در بالگرد (صفر) بوده است.سه مورد لغو و بقیه انتقال یافت
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  آمار ماموریت هاي شهري و جاده اي

  
درصد 
  تغییرات

  نوع ماموریت  ماموریت شهري  ماموریت جاده اي  تعدادکل

  سال  1395  1396  1395 1396  1395 1396
 تعداد کل ماموریت ها  8857  9370 5349 6425 14206 15795 +11

 تعداد کل بیماران منتقل شده 4890 5151 2991 3542 7881 8693 +10,3

- - - 79/10 10,67 50/6 6,5 
میانگین مدت زمان رسیدن به محل 

 (دقیقه)
 تعداد ماموریت هاي تصادفی 1696 1746 996 1137 2692 2883 +7

20,6- 2933 3697 1261 1589 1672 2108 
تعداد مصدومین منتقل شده ناشی از 

 تصادف
 تعداد ماموریت هاي غیر تصادفی 7161 7705 4353 5299  11514  12912  +12

  

  و تعداد کل بیماران منتقل شده 115نمودار مقایسه کل ماموریت هاي اورژانس 
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  و ماموریت هاي تصادفی 115نمودار مقایسه کل ماموریت هاي اورژانس

  
  

  تعداد مصدومین ناشی از تصادفات به تفکیک جنسیت

  درصدرشد
  ماموریت جاده اي

  درصد رشد
  ماموریت  ماموریت شهري

  
 1395سال  1396سال   1395سال  1396سال    جنسیت

 مرد  1677 1765  +5,2  1232 1356  +10

 زن  386 429  +11,1  319 352  +10,3

58-  16 38 37,8-  28 45 
ناشناس و لغو 

  ماموریت
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  غو، سرپایی وماموریت هاي جاده اي و شهري به تفکیک موارد فوت، ل
  1396بستري در سال  

  محور محل  به تفکیکتصادفی  یتعداد فوتو  تعداد تصادف، تعداد مصدومین
   1396سال حادثه 

  تعداد فوتی  تعداد تصادف  تعداد مصدومین  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  عنوان محور

  7/35  20  3/49  561  7/49  856  شیراز -جهرم 
  2/23  13  8/12  145  7/13  236  الر -جهرم 

  5/12  7  8/14  168  6/13  235  سیمکان -جهرم 
  4/5  3  6/6  75  9/5  102  افس  -جهرم 
  -  -  /8  9  /8  14  داراب –جهرم 

  9/8  5  3/3  38  8/4  83  قیر –جهرم 
  6/3  2  4/1  16  3/1  23  هکان -جهرم 

  -  -  8/1  21  2  34  جاده هورموج
  -  -  /3  3  /3  5  جاده صادق آباد
  4/5  3  5/3  40  4/3  58  جاده سروستان
  4/5  3  5  57  3/4  74  فرعی گوکان
  -  -  /4  4  /2  4  فرعی دنیان

total 1724  100  1137  100  56  100  
  شیراز بوده است.-بیشترین آمار تصادف در محور جهرم

  

 شهري جاده اي شهري جاده اي موارد کل ماموریت ها تعداد مصدومین تصادفی
 بستري 5151 3542 1672 1261
 سرپایی 4538 3276 515 388
 لغو 81 59 28 19
 فوت 157 146 7 56

 جمع کل 9927 7023 2222 1724



 

 

202 

  



 

 
 

203   

  
 

   



 

 

204 

  معاونت بهداشتیفصل هشتم: 
  اسامی نقاط شهري ، مراکز، پایگاههاي روستایی وخانه هاي بهداشت تحت پوشش

  ی باشد.شهر جهرم تابع بخش مرکزي از دهستان جلگاه م                    
 . نقطه شهري خاوران (تابع بخش خفر از دهستان گلبرنجی )3        یان از دهستان قطب آباد)       . نقطه شهري قطب آباد  (تابع بخش کرد1
 . نقطه شهري دوزه (تابع بخش سیمکان)4            ر از دهستان خفر)              . نقطه شهري باب انار   (تابع بخش خف2

 

  
   

 خشنام ب
نام 

 دهستان

تعداد 
خانه 

 بهداشت

 نام خانه بهداشت
 تعداد مرکز و

  پایگاه روستایی
 نام مراکز وپایگاه

نقاط 
 شهري

 مرکزي 1

 - - - محمد آباد-،سه چاه-موردك –رزك  -خرم آباد 5 کوهک

 7 جلگاه
صادق  –هکان  –حناء -حسین آباد -مانیان 

 حسن خانی-باغ گر-آباد
2 

مرکز وپایگاه 
بادحیدرآ  

- 

 کردیان 2

قطب 
 آباد

 - - یوسف آباد–گلدامچه  2
مرکزقطب 

 آباد

 - مرکز علویه 1 هرموج -دنیان  -موسویه  -علویه  4 علویه

 سیمکان 3

 6 پشت پر
-جرمشت-دشتدال-بهجان-بادنجان -اسفنجان

 ترمه
3 

بهجان،جرمشت ، 
 دشتدال

- 

پل به 
 باال

7 
-مزکان-کراده-کاکان-دوزه-اسفل-آرجویه

 کوشک سرتنگ
 مرکز دوزه آرجویه 1

پل به 
 پایین

 - - - شاغون-کوشکسار-کالکلی-آغون-زاغ 5

 خفر 4

 6 خفر
 -شهرخفر -صغاده -زرجان  -آبادشاپور

 جزه -باالشهر
 باب انار شهرخفر-جزه 2

 8 راهکان
-ادفتح آب-قالینی-راهکان-خافترك-باغکبیر

 امیرساالر –باروس -تادوان
3 

باغکبیر،فتح 
 اد،تادوانآب

- 

 - اسماعیل آباد 1 شاغون -کرفت-اسماعیل آباد-آبسرد 4 سفیدار

 - برایجان 1 محمودآباد-نعمت آباد-کراده-علی آباد-برایجان 5 علی آباد

 7 گلبرنجی
-کته-فشان-غربی-شرقی -چرگ -آسمانجرد

 گلبرنجی
 فشان 1

مرکز 
 خاوران
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  1396مشخصات مراکز و خانه هاي بهداشت سال 

پیش بینی   فعال  اسامی  نوع واحد
  غیرفعال  شده درطرح

مرکزبهداشتی درمانی 
  شهري

امام  ، امام رضاع ، ولیعصرعج
 ، خاوران ، قطب آباد ، حسین ع،

  دوزه
و  (مرکزامام علی2  8  6

  )فاطمیه

  پایگاه غیرضمیمه  شهري

امام  ، امام صادق ع ، امام سجاد ع
 ، س فاطمه الزهرا ، محمدباقرع

محمد رسول ا...  قائم عج ، حضرت
 ، شهید آذر پیکان ، غدیر،  (ص)

  باب انار

9  9  -  

  مرکز روستائی

 برایجان ، ، شهرخفر ، فتح آباد
، جرمشت ، علویه ، اسماعیل آباد 

 ، جزه ، فشان ، باغکبیر ، دوانتا
  ،حیدرآباد ، دشتدالآرجویه  ، بهجان

14  14  -  

  -  1  1  حیدرآباد  پایگاه روستایی
  (خفر)1  3  2  ، ، خاورانتسهیالت زایمانی دوزه   الت زایمانیتسهی

  (یرج)1  67  66    خانه بهداشت
  )خفر( 1  4  3  خاوران  ، دوزه ، قطب آباد  مرکزشبانه روزي

  

 استیجاري ملکی طبق طرح فعال غیرفعال 

 - 66 67 66 1 خانه بهداشت

 - 14 14 14 - مرکزبهداشتی درمانی روستایی

 - 6 8 6 2 مانی شهريمرکزبهداشتی در

مرکزبهداشتی درمانی شبانه 
 روزي

1 3 4 3 - 

  

 پایگاه بهداشتی شهري
، (شهیدآذرپیکان 2 7 9 9 -

 محمدرسول اله)

 - 1 1 1 - پایگاه بهداشتی روستایی

 - 2 3 2 1 تسهیالت زایمانی
  

 یک مرکز روستایی وفعال می باشد  خاوران) ، دوزه ، سه مرکز شهري (قطب آبادمصوب مرکز شبانه روزي  4الزم به ذکراست از 
  .به صورت غیر شبانه روزي فعال است(خفر) 
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  1396سال   جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده
مراکز فاقد  پزشک خانواده جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده کل خانوارها

   شهر پزشک خانواده
 روستا

 موجود مصوب

 50-20 فرهزارن20زیر روستا شهر
 هزارنفر

باالي 
 هزارنفر50

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر

49772  20104  16714  0  133444  76791 47  26 64 21 0 0 

 

 تعدادکل مراجعین سرپایی(بارمراجعه) به مراکز بهداشتی درمانی شهري وروستایی

 ارجاع پزشک خانواده به متخصص پزشک خانواده دندانپزشک

17845 235416  13908 
 

   1396موالید ومرگ ومیر سال 
مرگ و 

 میر
مرده 

بدنیاآمده 
بعدازهفته 

22 

مرگ و 
میر 

  نوزادان
 28زیر 

 روز

مرگ ومیرکودکان 
 سال1زیر

 5مرگ و میرکودکان زیر
 سال

مرگ 
ومیرمادرا

  ن
به علت  

عوارض 
حاملگی 
 وزایمان

مرگ 
ومیرگروه 

  سنی
15-59 

 سال

مرگ 
ومیرگروه 

  سنی 
60-70 

 سال

مرگ 
روه ومیرگ

  سنی 
 60باالي 
 سال

  
 شهر

  
 روستا

  
 شهر

  
 روستا

ستا شهر
رو

 

ستا شهر
رو

 

ستا شهر
رو

ختر 
د

سر 
پ

ختر 
د

سر 
پ

ختر 
د

سر 
پ

ختر 
د

سر 
پ

ستا شهر 
رو

 

ستا شهر
رو

 

ستا شهر
رو

 

ستا شهر
رو

 

699  410  25  12  36  23  20  29  13  8  22  32  20  14  0  1  154  95  111  61  479  276  

  
تعداد  تعداد موالیدزنده

  نوزادان 
  با وزن تولد
کمتراز 

 گرم2500

  کل زنان
زایمان  

 کرده

 زنان زایمان کرده

 روستا شهر
بیمارستان/ 

 زایشگاه
 منزل تسهیالت زایمانی

ختر
د

 

سر
پ

ختر 
د

 

سر
پ

ستا شهر 
رو

 

ستا شهر
رو

شک 
پز

ي  
ماما

یل 
حص

ت

شک
پز

ي  
ماما

یل 
حص

ت

اي
مام

  
 

یده
ه د

دور
 

ي 
ماما

یل 
حص

ت

اي
مام

  
 

وره 
د

یده
د

 

ي 
ماما

یده  
ه ند

دور
 

107
1

 ١٣
٧٦

 

251 334 321 86 231
3

 

707 778 103
9

 

0 6 0 0 0 3 



 

 
 

207 

  1396میر برحسب ده علت اول مرگ در سال  مرگ و
  1396ده علت اول مرگ در سال 

 کل از درصد تعداد فوت علت ردیف

 02/41 455 بیماریهاي قلبی و عروقی 1

 26/13 147 سرطانها و تومورها 2

 21/8 91 و حاالت بد تعریف شده عالئم 3

 58/6 73 حوادث مربوط به حمل و نقل 4

 14/5 57 بیماریهاي دستگاه تنفسی 5

 33/4 48 بیماریهاي دوران حول تولد 6

 24/4 47 بیماریهاي دستگاه تناسلی ادراري 7

 88/3 43 تغذیه و متابولیسم،  بیماریهاي غدد 8

 71/2 30 بیماریهاي دستگاه گوارش 9

 61/2 29 حوادث غیرعمدي 10
  

  زیج حیاتی روستاییاز شاخصهاي بهداشتی گرفته شده 

  1396 عنوان ردیف
  2/3 بعد خانوار  1
  70187 تعداد خانوار  2
  239037 کل جمعیت  3
  1 رشد جمعیت  5
  64/14 میزان خام تولد  6
  9/4 میزان خام مرگ  7
  1/1 میزان مرده زایی  8
  6/6 میزان مرگ زیر یکماه  9
  9/12 میزان مرگ زیر یکسال  10
  3/15 سال به موالید5میزان مرگ زیر   11
  9/40 درصد سرباري  12
  08/1 نسبت جنسی  13
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 داده هاي اجرایی برنامه پزشک خانواده روستایی

  1396  1395  1394  عنوان ردیف
  233649  227305  227182  تعداد جمعیت شهرستان جهرم  1
  76791  81463  82806  تعدادجمعیت روستایی  2
  74590  80906  97224  تعداد جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده  3
  61057  69388  82182  تعدادجمعیت داراي دفترچه بیمه روستایی  4
  21  21  21  تعدادمراکز بهداشتی درمانی مجري برنامه پزشک خانواده  5
  63207  34686  46086  تعداد ویزیت هاي درمانی پزشک خانواده (دریک فصل)  6
  7147  4920  4124  تعداد مراجعات خدمات مامایی(دریک فصل)  7
  300  189  245  نظارت ستادي  8

تعداد آزمایشگاه فعال(اسماعیل آباد، باغ کبیر،بهجان،خفر،دوزه ،قطب   9
  8  8  8  آباد،خاوران ومرکزي)

  2589  3193  3063  تعداد مراجعات براي خدمات آزمایشگاه (دریک فصل)  10
  0  0  0  تعداد رادیولوژي فعال(خفر)  11
  0  0  0  تعداد مراجعات براي خدمات رادیولوژي(دریک فصل)  12
  3441  3477  5099  تعداد ارجاع به متخصص(دریک فصل)  13
  0  0  0  تعداد ارجاع به داروخانه(دریک فصل)  14
  480  594  623  تعداد دهگردشی(دریک فصل)  15
  15  15  15  امکانات بیتوته  16
  25  11  12  و نیمه فعال داد یونیت دندانپزشکی فعالتع  17
  25  25  25  تعداد بلوك اجراي طرح بیمه روستایی  18
  24  24  24  تعداد تیم سالمت طرح بیمه روستایی  19
  19  19  19  تعداد مراکزداراي خودرو  20
  102  108  110  تعداد بهورز  21
  3366  5606  5243  میانگین جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده  22
  2244  3153  2834  میانگین جمعیت تحت پوشش هر ماماي طرح پزشک خانواده  23
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  اطالعات پزشک خانواده

ال
س

 

تعدادپزشک 
برحسب 
 جنسیت

 تعدادماما هاي موجودبرحسب نوع استخدام تعدادپزشک برحسب نوع استخدام

 مرد زن
رسمی 
 وپیمانی

طرحی 
وپیام 

 آور

 جمع قراردادي
تعدادپزشک 

 ازبرنامهموردنی

رسمی 
 وپیمانی

 جمع قراردادي طرحی

تعدادماماي 
مورد 

 نیازبرنامه

90 17 8 4 19 2 25 26 0 0 36 36 36 

91 14 5 1 15 3 19 26 0 0 38 38 38 

92  17  5  4  15  3  22  26  0  0  38  38  20  
93  16  3  2  15  2  19  26  0  0  38  38  20  
94  7  9  2  9  5  16  26  0  0  38  38  20  
95  10  7  1  11  6  18  26  0  0  37  37  20  
96  11  10  1  12  8  21  26  0  1  30  31  35  

  

  1396توزیع فراوانی پرسنل پزشک خانواده  سال 
   پزشک خانواده 

 کل زن مرد ماما
 19 25 13 12 شهري(مستقردردرمانگاه)
 39 39 7 32 مستقردرمطب خصوصی

 31 21 11 10 روستایی
  

  

 1396وضعیت پزشکان سال 
  عنوان تعداد
  پزشک بیمه روستایی  24

  پزشک  آنکال  9  مورد نیاز
  جمع  32
  پزشک بیمه روستایی  21

  پزشک آنکال  8  موجود
  جمع  29
  پزشک بیمه روستایی  3

  پزشک آنکال 1  کسري
 جمع 4
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1396اطالعات کلی سال   
 عنوان  تعداد

  جمعیت کل شهرستان  239037
133444  
16714  

  جهرم جمعیت شهر
  شهري جمعیت نقاط

  جمعیت روستایی  76791
  جمعیت غیر ساکن  6700
  جمعیت متفرقه  5388
  تعداد جمعیت داراي دفترچه بیمه روستایی  61057

  تعداد بلوك  25
  تعداد مرکز مجري برنامه پزشک خانواده  21
  امکانات بیتوته  15
  تعداد خانه هاي بهداشت  66
  تعداد بهورز  102
  تعداد یونیت فعال  25
  اد آزمایشگاههاي فعالتعد  8

  

  میزان بروز بیماریهاي مشترك بین انسان وحیوان
  1396  1395  1394  1393  1392  عنوان

  تعداد  بیماري

میزان 
بروز در 

هزار  100
  نفر

  تعداد

میزان 
بروز در 

هزار  100
  نفر

  تعداد

میزان 
بروز در 

هزار  100
  نفر

  تعداد
میزان بروز 

 100در 
  هزار نفر

  تعداد
میزان بروز 

 100ر د
  هزار نفر

  51,2  117  38,3  88  76  173  137  310  8/98  216  سالک
  10,9  25  13,5  31  5/10  24  26  59  5/21  47  تب مالت
حیوان 
  352  804  337  776  294  670  5/333  755  320  700  گزیدگی

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  هاري
  0  0  0  0  31/1  3  0,88  2  0  0  کاالآزار

تب کریمه 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  کنگو

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  لپتوسپیروزیس
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  سیاه زخم
کیست 
  0  0  0  0  0  0  44/0  1  0,91  2  هیداتید
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  نمودار مقایسه روند افزایش تعداد بیماري سالک

  
 مقایسه چند بیماري شایع

  
  
  

167
185

216

310

173

88 117

90 91 92 93 94 95 96

0

200

400

600

800

1000

سالک حیوان گزیدگی تب مالت
1394سال 173 670 24
1395سال  88 674 31
1396سال  117 804 25
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  برنامه ملی حذف ماالریا
  1396  1396  سال

  تعداد موارد مثبت بیماري  بیماري
رصد فروانی بروز د

  ماالریا ویواکس
  درصد فروانی بروز
  ماالریا فالسیپاروم

  تعدادنمونه گیري انجام شده

  3306  7,15  92,85  14  ماالریا
  
 

 

 
  

0.06

0.04

0.02 0.02

0.01

0.02

0.06

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

))API)بروزانگلی(نفرجمعیت1000موارد مثبت به ازاء هر

API

1.44

1.16
1.28

1.12

1.32
1.49 1.43

0.48
0.41

0.17 0.19
0.1

0.17

0.42

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

و موارد مثبت به  ABER((نسبت نمونه گیري به جمعیت
))ASPRقطعه الم آزمایش شده100ازاءهر

ABER ASPR
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  اقدامات انجام شده در راستاي اجراي برنامه ملی حذف ماالریا

ه بومی سازي شده استقرار نظام فراگیر گزارش دهی و دیده وري در راستاي طراحی و اجراي پروژ )1
  بیماري ماالریا ي دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم. حذف

استقرار پروژه بومی سازي شده نظام تضمین کیفیت آزمایشگاهی در راستاي استانداردهاي  )2
  .دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرمآزمایشگاهی ماالریا 

ظام تضمین کیفیت آزمایشگاهی در راستاي استانداردهاي تایید پروژه بومی سازي شده ن )3
  .20/10/96در تاریخHSR حذف ماالریا در شواري پژوهشی  آزمایشگاهی ماالریا

ارتقاء رتبه دانشگاه علوم پزشکی جهرم در اجراي نظام تضمین کیفیت و اجراي استانداردهاي  )4
  آزمایشگاهی ماالریا .

ارستان با بیماریابی به موقع و کشف یک مورد ماالریاي نجات جان کودك یکساله بستري در بیم )5
  فالسیپاروم بدون عالمت در بین اتباع خارجی ساکن در شهرستان.

 ثبت دو تجربه در سامانه تجارب مدیران سالمت وزرات بهداشت طبق جدول ذیل )6
 

  عنوان تجربه  تاریخ ارائه  شماره

11294  14/08/96  
تضمین کیفیت آزمایشگاهی  سازي شده نظاماستقرار پروژه بومی

ماالریا در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی جهرم 
  1395سال

11262  09/08/96  
وري برنامه ملی حذف دهی ودیدهاستقرار پروژه نظام فراگیر گزارش

ماالریا با طراحی و اجراي بومی در راستاي ارتقاءبرنامه ملی حذف 
  خدمات بهداشتی، درمانی جهرمماالریا دانشگاه علوم پزشکی و

 
برگزاري دوره بازآموزي دو روزه تشخیص میکروسکوپی ماالریا با دعوت از مدرس کشوري برنامه  )7

  آزمایشگاهی ماالریا جناب آقاي دکتر شهبازي.
  انجام دو طرح پژوهشی در برنامه ملی حذف ماالریا  )8
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  دهی هپاتیتوري و گزارشنظام مراقبت دیده 

  1396  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

تعداد کل 
بیماران 

-1379سال
1396  

نوع 
 B C B C B C B C B C B C B C B C  هپاتیت

  128  140  0  2  2  1  0  11  1  7  0  4  3  13  7  17  زن
  156  247  4  3  7  4  5  13  13  10  9  9  12  18  0  7  مرد

  258  293  2  3  7  4  4  12  10  10  9  7  13  17  6  17  شهري
  26  94  2  2  2  1  1  12  4  7  0  6  2  14  1  7  روستایی

 

  ایدز-اچ آي وي 
  نمونه گیري  پیگیري  مراقبت  مشاوره خانواده  مشاوره فردي

936  156  708  720  319  
  

  B , Cمراقبت هپاتیت 
  پیگیري  مشاوره خانواده  مشاوره فردي

252  132  432  
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  برنامه سل 
 اعتیاد-فقرغذایی-نقص سیستم ایمنی-تبیماریابی فعال سل در افراد در معرض خطر بیماري سل(دیاب-

  موارد تماس با افراد مسلول...)
 اجراي برنامه پیشگیري ، بیماریابی و درمان سل با همکاري داوطلبان سالمت  
 روستایی) و پرسنل -برگزاري کارگاه هاي آموزشی جهت پرسنل بهداشتی(مراکز شهري

  درمانی(بیمارستان)
 ز جهانی مبارزه با سلبرگزاري آزمون آنالین به مناسبت رو 

  

  شاخص  1394  1395  1396
 تعدادبیماران مشکوك نمونه گیري شده 371 312  324
 تعدادگسترده خلط آزمایش شده 1026 820  855
 نمونه هاي باکیفیت 79,6 87,8  77,1
 نمونه هاي فاقد کیفیت 20,3 12,2  22,9
 وكشکدرصدبیماران با گسترده خلط مثبت به کل موارد م 4,6 1  2,8

  

  تعداد کودك و بزرگسال واکسینه شده 
  تعداد  نوع واکسن  نوبت واکسیناسیون   
  5143  ، پولیو صفر، هپاتیتBCG  بدو تولد  1
  3497  پنتاواالن یک ، پولیو یک  دو ماهگی  2
  3510  پنتاواالن دو ، پولیو دو  چهار ماهگی  3
  3611  پنتاواالن سه ، پولیو سه  شش ماهگی  4
  MMR1  3566  یکسالگی  5
  3510  ، ثالث ، پولیو یادآور اول MMR2  هجده ماهگی  6
  3510  ثالث ، پولیو یادآور دوم  شش سالگی  7
  2310  توام بزرگسال  بزرگسال  8
  B 3400هپاتیت   بزرگسال  9

  45  واریواکس  بزرگسال  10
  

  بیماري هاي منتقله از آب و غذا و  بیماري هاي قابل پیشگیري با واکسن 
 مورد طغیان ناشی از بیماري هاي منتقله از اب و غذا  8ی و کنترل کشف ، شناسای  
  برگزاري کارگاه سالیانه و جلسات اموزشی جهت پرسنل و عموم مردم در راستاي پیشگیري و کنترل

  الودگی پدیکلوزیس
 ن ابرگزاري کارگاه سالیانه بیماري هاي منتقله از آب و غذا با همکاري واحد بهداشت محیط جهت کارشناس

 بیماري ها و بهداشت محیط
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  1396سال 
 کل روستا شهر

 فلج شل حاد
  2  0  2 موارد مشکوك
  0  0  0 موارد تایید شده

 سرخک
  9  3  6 موارد مشکوك
  0  0  0 موارد تایید شده

CRS 
  2  0  2 موارد مشکوك
  0  0  0 موارد تایید شده

 دیفتري
  1  0  1 موارد مشکوك
  0  0  0 موارد تایید شده

 سرفه سیاه
  5  0  5 موارد مشکوك
  0  0  0 موارد تایید شده

 کزازنوزادي
  0  0  0 موارد مشکوك
  0  0  0 موارد تایید شده

  

   (مراقبت هاي ادغام یافته در ایراپن)شاخص هاي برنامه کنترل و پیشگیري از فشار خون باال و دیابت
  سال و باالتر روستائی 30در جمعیت 

  
  شاخص  عنوان شاخص

  1/9%  ع بیماري فشار خونمیزان شیو
میزان پوشش بیماران فشار خونی مراقبت شده توسط بهورز  (بیمارانی که حداقل ماهی یکبار توسط 

  بهورز مراقبت شده اند)
%97  

میزان پوشش بیماران فشار خونی مراقبت شده توسط پزشک (بیمارانی که حداقل هر سه ماه یکبار 
  توسط پزشک مراقبت شده اند)

50%  

  8/4%  زان شیوع دیابتمی
میزان پوشش بیماران دیابتی  مراقبت شده توسط بهورز  (بیمارانی که حداقل ماهی یکبار توسط بهورز 

  مراقبت شده اند)
91%  

میزان پوشش بیماران دیابتی مراقبت شده توسط پزشک (بیمارانی که حداقل هر سه ماه یکبار توسط 
  پزشک مراقبت شده اند)

7/58%  
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  الیت هاي گروه پیشگیري و مبارزه با بیماري ها اهم فع

  سال و باالتر جمعیت شهري و روستایی از طریق مراقبت  30خطرسنجی سکته هاي قلبی ومغزي در افراد
  ادغام یافته دیابت، فشارخون باال واختالل چربی خون در راستاي برنامه ایراپن در طرح تحول سالمت

  مورد جدید سل 2پ هاي ترك اعتیاد و درافاغنه با کشف بیماریابی فعال بیماري سل در کم  

 بیماریابی ایدز و هپاتیت در کمپ هاي ترك اعتیاد با کشف موارد جدید ایدز  

  دانش  200اجراي طرح سنجش سالمت دانش آموزان اتباع خارجی در پایگاه فجر وسنجش بیش از

  آموزان

  نفر واکسینه شدند. 2200رایرانی که بالغ بر اجراي طرح واکسیناسیون هپاتیت ب در جمعیت اتباع غی  

 غربالگري سه سرطان کولون ، دهانه رحم و سینه در جمعیت گروه هدف در راستاي برنامه ایراپن  

  میلیون  300نوبت برنامه جونده کشی در مناطق آلوده با انتقال محلی سالک با هزینه بالغ بر 5اجراي

  ریال

  وده به ماالریا با کشف موارد جدید ماالریا    مراقبت تشدید یافته کانون هاي آل  

  درصدي واکسن گروههاي هدف در اطفال    100دستیابی به پوشش 
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  شاخص هاي مراقبت وپیگیري برنامه پیشگیري از بیماري بتا تا السمی

  )  (ویژه استراتژي هاي سه گانه 

  1396سال   1395سال   1394سال  1393سال  شاخص هاي مورد ارزیابی ردیف
  استراتژي شماره یک

 2722 2493 2468 2776 تعداد کل داوطلبان  ازدواج در این سال 1
 62 153 444 594 تعداد کل موارد مشکوك تحت آهن درمانی 2
 2/2 1/6 9/17 3/21 درصد تعداد موارد مشکوك  تحت آهن درمانی 3
 12 20 25 23 تعداد زوج مینور شناسایی شده در این سال 4
 4/0 8/0 01/1 8/0 د تعداد زوجین مینور  شناسایی شدهدرص 5

6 
 تعداد زوجین  مینور که پس از مشاوره انصراف 

 4 11 15 12 داده اند

7 
 درصد زوجین  مینور  که پس از مشاوره

 3/33 %55 %60 1/52 انصراف داده اند 

 8 9 10 11 تعداد زوجین  که تصمیم به ازدواج گرفته اند 8
 6/66 %45 %40 8/47 ن مینور که تصمیم به ازدواج گرفته انددرصد زوجی 9

  استراتژي شماره دو

10 
تعداد موارد ماژور تاالسمی تحت درمان  در بخش 

 124 124  124 123 کولیز

 0 تعداد متولدین جدید در این سال 11
 92یک مورد تولد
 0 0  94شروع تزریق 

12 
تعداد موارد معرفی شده جهت انجام 

 ١PND+٢تآزمایشا
132 87 113 122 

13 
ارجاع شده  PND درصد زوجین مینور که جهت

 اند
100% 100% 100% 100% 

14 
منجر به سقط  PNDتعداد مواردي که پس از 

 شده اند
2 2 2 7 

15 
منجر به سقط  PNDدرصد مواردي که پس از 

 شده است
5/1% 2/2 7/1 7/5 

  استراتژي شماره سه

16 
ر مراکز بهداشتی درمانی تعداد واجدین شرایط،د

 1869 1867 1867 1867 روستایی

17 
تعداد کل موارد غربا لگري شده که طرح آنهابه 

 1746 1746 1746 1741 اتمام رسیده

18 
درصد کل مواد غربالگري شده که طرح آنها به 

 4/93 5/93 5/93 %25/93 اتمام رسیده
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وارد مشکوك تحت آهن درمانی وتعداد زوج مینور شناسایی شدهم نمودارهاي مقایسه تعداد کل داوطلبین ازدواج،
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 »هیپوتیروئید نوزادان«بیماري ها  بررسی وپیگیري برنامه –شاخص هاي مراقبت 

  1396  1395  1394 شاخص مورد ارزیابی ردیف

  4891  3177 3419 تعداد متولدین سال 1

  3329  3880  3701 تعدا موارد غربالگري شده در سال 2

  3712  %122  %108 درصد تعداد موار د غربالگري شده در سال 3

  %111  93 67 شناسایی شده در سال CHتعداد موارد مشکوك  4

  %76  3,2  8,1 شناسایی شده در سال CHدرصد موارد مشکوك  5

  90  19  26 شناسایی شده Galaتعداد موارد مشکوك به  6

  4/2  4,0 7,0 شناسایی شده Galaدرصد موارد مشکوك به  7

  2  2  4 تعدا مواردمشکوك به فنیل کتون اوري در سال 8

  05/0  05,0  1,0 درصد موارد مشکوك به فنیل کتون اوري در سال 9

  0  815 652 شناسایی شده در سال  G6PDتعداد موارد مشکوك به  10

  601  0,21  6,17 شناسایی شده در سال  G6PDدرصد موارد مشکوك به  11

  1/16  9  5 شناسایی شده در سال CH تعدا بیمار  12

  15  6,9 4,7 به کل موالید CHدرصد موارد مبتال به  13

  6/16  0  0 شناسایی شده در سال Galaتعدا بیمار  14

  0  0  0 به کل موالید Galaدرصد موارد مبتال به  15

  0  0  0 تعداد بیمار فنیل کتون اوري شناسایی شده در سال 16

  0  0  0 به فنیل کتون اوري به کل موالیددرصد موارد مبتال  17

  1000مورد در  3  موارد بروز هیپوتیروئید در جهرم  
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  شهرستان جهرم 96-97آمار دانش آموزان سال تحصیلی 

  راهنمائی   ابتدائی  
  )متوسطه دوره اول(

  دبیرستان 
  )متوسطه دوره دوم (

  پسر  دختر  کل  پسر دختر  کل  پسر  دختر  کل
  2471  2637  5108  2577  2636  5213  6165  5731  11896  شهر
  937  673  1610  1590  1489  3079  4148  3960  8108 روستا
  3408  3310  6718  4167  4125  8292  10313  9691  20004 کل

  
  تعداد مدارس شهرستان 

(متوسطه دوره دوم  دبیرستان  راهنمائی (متوسطه دوره اول)  ابتدائی  
(  

  پسر  دختر  کل  پسر  دختر  کل  مختلط  پسر  دختر  کل
  20  26  46  16  20  36  ----  29  33  62  شهر
  15  9  24  27  23  50  128  9  8  145  روستا
  35  35  70  43  43  86  128  38  41  207  کل

  363  تعداد کل مدارس :       35014  تعداد کل دانش آموزان :
  

  واکسیناسیون توام 

  
  درصد انجام معاینات دوره اي دانش آموزان 

  96-97در سال تحصیلی  
  درصد   عنوان

  %90  ابتدائیاول  درصد انجام معاینات 
  %89  معاینات چهارم ابتدائی درصد انجام 

 %92  پایه هفتم درصد انجام معاینات 
 %85  پایه دهم درصد انجام معاینات 

  3/89%  درصد کل معاینات 

  
  جنس

  دانش آموزان پایه
  دهم

دانش آموزان واکسینه 
  شده قبل از اجراي برنامه

آموزان واکسینه دانش 
کارتهاي صادر   درصد پوشش  شده در هنگام ثبت نام

  شده

96-95  97-96  96-95  97-96  96-95  97-96  96-95  97-96  96-95  97-96  
  935  11  %100  %100  935  11  201  1076  1136  1087  مذکر
  828  9  %100  %100  828  9  275  936  1103  945  مونث

  1763  20  %100  %100  1763  20  476  2012  2239  2032  جمع  کل
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  باروري سالم وجمعیت 

  مورد آن مورد 168مورد درخواست توبکتومی درکمیته نظارت بر جراحی توبکتومی که  294بررسی

  تصویب کمیته قرار گرفت و مجوز صادر گردید.

  نفر) توسط مراقبین  17326سال همسردار ( 49-10انجام مراقبت باروري سالم وفرزنداوري درزنان

  مت غیرپزشکسال
   نفر) توسط پزشک  10890سال همسردار ( 49-10انجام مراقبت باروري سالم وفرزنداوري درزنان

  وماما

  برگزاري کارگاه دوروزه زندگی مشترك وسالمت جنسی با همکاري اداره بهزیستی شهرستان  

 12/2/96مورخ انشهرست نیسالم با حضور مسئول وندیهنگام و پس از ازدواج پ يها افتتاح مرکز آموزش 

ومعرفی این مرکز به عنوان الگو جهت کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی کشوروبازدید دانشگاههاي 

  متقاضی (رئیس وکارشناسان ارشد اداره باروري سالم )ازمرکز فوق

  اقدامات انجام شده در این مرکز:

  تامین فضاي فیزیکی:

هاي همزمان زوج و زوجه(به صورت دو سالن مجزا تامین فضاي مناسب و درخور زوجین جهت برگزاري کالس 

)تامین سه اتاق جهت مشاوره هاي پس از ازدواج درحوزه هاي سالمت باروري،روانشناسی اسالمی و حقوق و 

  احکام ازدواج

  :تجهیز این فضا به

  ،جدیدترین و به روز ترین وسایل سمعی بصري و امکانات آموزشی جهت جذب صد درصدي زوجین  

 4 تر جهت ثبت اطالعات زوجین و ثبت نام آن ها در سامانه پیام سالمت دانشگاه کامپیو  

  وسایل کمک آموزشی شامل پوسترهاي استاندارد اداره باروري سالم وزارت بهداشت، موالژ، بسته هاي

  آموزشی جهت زوجین
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  نیروي انسانی:

دادگستري ،متقاضی همکاري در تامین  دانشگاه طی جلسات متعدد با حوزه علمیه و دفتر امام جمعه شهرستان و

تن از روحانیون توانمند  5مربی در حوزه احکام و حقوق زوجین شد،که امام جمعه محترم شهرستان ، طی جلسه اي 

  در این حوزه را معرفی کردند و دفتر امام جمعه پرداخت حق الزحمه مربیان آن حوزه را متقبل شد.

مهارتهاي زندگی (توسط کارشناسان ارشد روانشناسی معاونت بهداشتی ) و  زوجین همه روزه درحوزه روانشناسی و
درزمینه حقوق و احکام ازدواج (توسط روحانیون )آموزش می بینند همچنین مربیان دوره دیده در حوزه سالمت 

روزه  هرباروري نیز که از سالهاي گذشته توسط کارشناسان اداره باروري سالم وزارت بهداشت آموزش دیده اند ، 

  آموزش در زمینه سالمت باروري و جنسی را به عهده دارند .

  

  :خدمات

  (زوج و زوجه جداگانه) در زمینه  -ارائه آموزش گروهی همه روزه در حوزه سالمت باروري و جنسی

  احکام و حقوق زوجین و در حوزه روانشناسی

 ره باروري سالم وزارت بهداشت ارائه بسته هاي آموزشی تکمیلی در حوزه هاي مختلف که از طرف ادا

 معرفی شده

  نیاز در حوزه هاي مختلف درصورت فردي هاي مشاوره ارائه 

ارائه می گردد ولینک مرکز پیوند سالم در  بصورت رایگانالزم به ذکر است که کلیه خدمات در این مرکز 

 ان ازدواج می باشد.صفحه اول سایت دانشگاه بارگزاري شد که حاوي اطالعات الزم جهت زوجین و مربی
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  1396شاخصهاي برنامه باروري سالم وجمعیت سال 
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  واحد سالمت نوزادان و شیر مادر 
  برگزاري دوره ي آموزشی توانمند سازي والدین براي مراقبت از نوزاد (آزمون کتاب قدم نو رسیده

  مبارك)
  هماهنگی با بخش NICUس ترخیصی به منظور مراجعه براي دریافت جهت پیگیري  نوزادان نار

  مراقبت رتینوپاتی 
  دریافت آمار نوزادان پرخطر ترخیص شده از بیمارستان جهت پیگیري توسط مراقب سالمت شهر و

  روستا
  راه اندازي و تجهیز کلینیک شیر مادر  

  تامین نیروي انسانی مجرب با هدف دسترسی آسان مادران به خدمت مشاوره شیردهی  
 حی و چاپ پوستر و تراکت معرفی کلینیک شیرمادر به عموم جامعهطرا  
 طرحی فرم جهت موارد ارجاعی به کلینیک شیرمادر 
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  بزرگداشت هفته جهانی شیرمادر 

 جامعه عموم به رمادریش کینیکل یمعرف تراکت و پوستر چاپ و یطراح 

 پدربزرگ مادرو مشارکت رجهترمادیش با هیتغذ جیترو نهیزم در آموزش و دگانیجهاند درکانون حضور 

 رمادریش یجهان هفته مناسبت به رمادریش با هیتعذ جیترو امر در ها

 رمادریش یجهان هفته مناسبت به ردهیش مادران جهت ایهدا هیته 

 

 شاخص مرگ نوزادان تغییرات  روند
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  کودکان  سالمت
  طراحی و تهیه لوح فشرده احیا تنفسی کودکان 

 ماهه خارج بیمارستانی 59-1ن هدف:کاهش مرگ کودکا 

  سال  5درمانی ،مراقبین سالمت ووالدین داراي کودك زیر–گروه هدف:مراکز بهداشتی  

 طراحی و چاپ و توزیع کتاب خزان کودکان

  ماهه خارج بیمارستانی 59-1هدف:کاهش مرگ کودکان  

 گروه هدف:جامعه،ارائه دهندگان خدمت 

   رخوارانیش و کانکود هیپا ایاح یآموزش کارگاه يبرگزار

 سال 5 ریز کودکان ریم و مرگ کاهش:  هدف   

 بهداشت بخش در شاغل پرسنل:  هدف گروه   
 

  بزرگداشت هفته ملی کودك

  برگزاري جلسه آموزشی پیشگیري از سوانح و حوادث ترافیکی جهت تعدادي از مهدکودك ها با

 همکاري پلیس راهور شهرستان جهرم 

 دندان و دهان سالمت نظر از کودکان يفکر پرورش کانون به دهکنن مراجعه کودکان يغربالگر 

 کانون يهمکار با ادارات ریسا بانوان امور مشاور جهت)  ینید يها آموزه و کودك(   جلسه يبرگزار 

 يفرماندار و کودکان يفکر پرورش

 انانوجون و کودکان يفکر پرورش کانون يهمکار با ییگو قصه مسابقه و ییگو قصه مراسم ییبرپا  

 جهت کودکان  ینقاش مسابقه يبرگزار 
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 1396سال  شاخص برنامه سالمت کودکان

  
  درصد تغذیه انحصاري با شیرمادر تا پایان شش ماهگی

  
  

  ماهگی 24درصد تداوم تغذیه با شیرمادر تا پایان 
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 سال مراقبت شده   5درصد کودکان زیر 

 
 

 روزگی ) 180ن درصد شروع به موقع تغذیه کمکی ( پایا

  
  

  تکمیل شده است ASQبرایشان  ماهه که 12درصد کودکان 
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  سالمت جوانان 
 تربیت سفیر سالمت دانشجویی:

  نفر سفیر سالمت دانشجویی 80جذب  
  برگزاري جلسات آموزشی جهت سفیران  
 توزیع بسته هاي آموزشی  
 تقدیر از فعاالن سفیر سالمت  

  بزرگداشت هفته جوان:
 سال شاغل در معاونت بهداشتی 29-18ه به جواناناهدا گل وهدی 

 پارچه نویسی و نصب بنر در سطح معابر شهر وروستا 

 برگزاري مسابقه کتابخوانی در بین جوانان دانشجو با اولویت ازدواج مناسب 

 برگزاري جشن مراسم روز جوان با محوریت ازدواج سالم جهت دانشجویان پزشکی 

 جوانان  اطالع رسانی در خصوص اپلیکیشن  
  برگزاري کارگاههاي آموزشی :

  نفراز کاردان ها و کارشناسان بهداشت خانواده شاغل در  60برگزاري کارگاه (مهارتهاي ارتباطی)جهت
  مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستا

  ترویج ازدواج سالم: 
  بهورزان شهر و نفر از کاردان ها و کارشناسان و  200جهت "معیارهاي انتخاب همسر"برگزاري کارگاه

  روستا  
 نفر از جوانان و عموم مردم و توزیع بسته هاي آموزشی 300جهت "من ،آگاهی،ازدواج"برگزاري سمینار  
  نفر از دانشجویان علوم پزشکی با همکاري سفیران سالمت 250جهت  "ازدواج سالم"برگزاري سمینار  
 با همکاري بسیج ادارات جهت پرسنل ادارات"انتخاب همسر مناسب "برگزاري جلسات آموزشی  
 جهت دختران دبیرستانی در آستانه ازدواج و والدین "ازدواج سالم"برگزاري جلسات آموزشی در خصوص

 آنها در شهر و روستا

 انتخاب همسر مناسب در پادگان شهید دستغیب "برگزاري جلسه آموزشی 

  پیشگیري از رفتارهاي پرخطر:
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  نفر از دانشجویان دختر دانشگاه  200خود آزمایی پستان جهت برگزاري جلسه آموزشی بهداشت بانوان و
  علوم پزشکی

  جهت جوانان و عموم مردم همرا با برگزاري مسابقه و توزیع "عوارض مصرف الکل"برگزاري کارگاه
  بسته هاي آموزشی

  واحد سالمت مادران 
 ) ونوبت در روستاهادر هر بارداري درایگان نمودن آزمایشات دوران بارداري در مادران باردار( 

  شناسایی وبررسی رفتارهاي پرخطر( سوء مصرف مواد،قلیان و..)درمادران باردار و ارجاع موارد مثبت به
  MMTمرکز 

  پیگیري مادران باردار پرخطر به صورت روزانه توسط کارشناس ستادي وکارشناسان رابط پرخطر بیمارستان
  ، کارشناسان و مراقبین منطقهوکلینیک

 لی از مادران باردار بی بضاعت بصورت موردي جهت دریافت خدمات پاراکلینیکی رایگان با همکاري حمایت ما
 معاونت درمان

 انجام سونوگرفی رایگان جهت مادران باردار روستایی  
  اجراي برنامه پیشگیري از انتقالHIV  از مادر به نوزاد در شهرستان با انجام تست ، در پایگاه هاي بهداشتی

 از مادر به نوزاد می باشد.HIV ستا که هدف آن کاهش انتقال شهر و رو

  استقرار کارشناس رابط مادران پرخطردر بیمارستان با هدف کاهش مرگ و میر مادري

جهت کاهش مرگ و میر مادران باردار پرخطر، معاونت بهداشتی دانشگاه اقدام به استقرار کارشناس 1390از سال 
  خصصی زنان نمود .رابط مادر پرخطر در کلینیک ت

اداره سالمت مادران وزارت بهداشت لزوم استقرار کارشناس رابط مادران پر خطر را به کلیه  95از ابتداي سال 
کارشناس رابط پرخطر به همت واحد سالمت 95دانشگاههاي سطح کشور ابالغ نمود.در این راستا در پایان سال

ل بیمارستان مطهري در بیمارستان مستقر گردید.این مادران معاونت بهداشتی و همکاري مدیریت و پرسن
کارشناس وظیفه پیگیري مادران پرخطر بستري ، ترخیص شده و حتی مادران پرخطري که توسط کارشناسان 

  محیطی شناسایی و به بیمارستان ارجاع شده اند را به عهده دارد.
روند افزایشی داشته  96-95ن در سالهاي حضور مادران باردار شرکت کننده در کالس هاي آمادگی براي زایما

  است.
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 تعداد مادران شرکت کننده در کالسهاي آمادگی براي زایمان

  
  

 روند مرگ مادران باردار در شهرستان
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  برنامه سالمت میانساالن 
  رایگان کردن خدمات آزمایشگاهی قند خون ناشتا و کلسترول خون جهت میانساالن روستایی  به منظور

  ا سالمت میانساالنارتق
  انجام کلیه مراقبت هاي خدمات نوین سالمت بر اساس سامانه سیب جهت پرسنل مرد حوزه معاونت

  اورژانس پایگاه بهداشت و
 رگزاري سمینار ورزش و مشکالت عضالنی و اسکلتی با سخنرانی دکتر بمانا ( متخصص توان بخشی ب

تگان سان ورزش شاغل در آموزش وپرورش و بازنشو طب فیزیکی) جهت پرسنل شاغل در دانشگاه و مربی
  دانشگاه علوم پزشکی

 رگزاري کمپین خود مراقبتی در هفته ملی سالمت بانوان در حوزه علمیه خواهران گل نرگسب  
 فعالیت هاي انجام گرفته در این کمپین:

حوزه  ین به طالبارائه کلیه خدمات از طریق مراقب درمانی نمادین) و-برپایی غرفه (مرکز بهداشتی-الف
  علمیه 

  ارائه خدمت  غربالگري سرطان سینه جهت کلیه طالب -ب
درخواست از طالب که از تریبون هاي خود  در آموزش خود مراقبتی به زنان جامعه و اطالع رسانی  -ج

 .در خصوص خدمات معاونت بهداشت با دانشگاه علوم پزشکی همکاري نمایند
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  برنامه سالمت سالمندان

 بازآموزي بوکلت مراقبت ادغام یافته سالمت سالمندان جهت کلیه ارائه دهندگان خدمت اري کارگاه برگز
  مراکز بهداشتی درمانی شهري وروستایی بهمن واسفندماه

  مراکز بهداشتی در مانی شهري وروستایی و ارائه پسخوراندگزارش انجام پایش ماهانه از  

 و ارائه پسخوراند زندگی سالم ارایه گزارش از نحوه ارائه بر نامه شیوه  

 96مهرماه  برگزاري جلسات هماهنگی برگزاري روز جهانی سالمند  

 96مهرماه  برگزاري هفته جهانی سالمند  

 گزارش ماهانه موارد مراقبت سالمندان بر اساس خدمات نوین 

  
  شاخصهاي سالمت سالمندان
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  اجتماعی و اعتیاد  -گروه سالمت روانی

  با انجام   "ر محیط کارسالمت روان د"مهرماه با شعار  24-30هفته بهداشت روان طی روزهاي برگزاري
 : فعالیتهاي

  نفر ازکارمندان ادارات دولتی و شرکتهاي خصوصی در زمینه سالمت روان در محیط کار  150آموزش به

 و نحوه مقابله با استرسهاي شغلی

 برگزاري کمپین سالمت روان  

  مشاوره شغلی انجام بیست مورد  

  عدد 7000آگاه سازي عموم از طریق چاپ بنر پوستر و پمفلت به تعداد 

  جلسه آموزش مهارت هاي زندگی در طی سال براي دانشجویان و نوجوانان 40برگزاري 

  جلسه آموزشی براي والدین در زمینه مهارت هاي فرزندپروري در طی سال 100برگزاري 

  ه مدیریت استرس براي جوانان و نوجوانانجلسه آموزشی در زمین 22برگزاري 

  اهوانان ، جوانان و سربازان پادگانجلسه آموزشی در زمینه پیشگیري از سوءمصرف مواد براي نوج 32برگزاري 

 پنج جلسه آموزشی براي مراقبین سالمت درمورد بر نامه هاي بهداشت روان 

 هاي بهداشت روان دو جلسه آموزشی براي کارشناسان بیماري ها درمورد برنامه 

  یک جلسه آموزشی در زمینه پیشگیري از خودکشی براي مدیران، معاونین، مربیان پرورشی، مربیان بهداشت

 مدارس و مشاورین آموزش و پرورش

  برگزاري یک کارگاه پیشگیري از خشونت خانگی جهت پرسنل و مراقبین سالمت 

 والدین  برگزاري شش جلسه آموزشی پیشگیري از کودك آزاري جهت 

  جلسه آموزشی به صورت ماهانه براي اکسترن هاي دانشگاه 12برگزاري 

  بیمار  2200اجرا و ارتقاء برنامه ادغام سالمت روان در روستا (تشخیص، ارجاع، درمان، پیگیري و مراقبت از

 اعصاب و روان در روستا)

  رسنل و دانشجویاناجتماعی در بالیا جهت پ -جلسه در زمینه حمایت هاي روانی 6برگزاري 
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 درمانی روستایی -نظارت از خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتی 30انجام بیش از  -1

  تشکیل بیش از دویست و پنجاه پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشکان خانواده و مشاوره با

 جلسه در مرکز جامع سالمت حضرت ولی عصر (عج) 6الی  4آنان طی 

  از سیصد پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشکان خانواده و مشاوره با آنان طی تشکیل بیش

 جلسه در مرکز جامع سالمت امام حسین (ع) 6الی  4

  تشکیل بیش از دویست پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشکان خانواده و مشاوره با آنان طی

 سالمت امام رضا (ع) جلسه در مرکز جامع 6الی  4

  تشکیل بیش از یکصد پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشکان خانواده و مشاوره با آنان طی

 جلسه در مرکز بهداشتی درمانی جرمشت و بهجان 6الی  4

 وره با اتشکیل بیش از دویست و بیست پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشکان خانواده و مش

 جلسه در مرکز بهداشتی درمانی قطب آباد و علویه 6الی  4آنان طی 

  تشکیل بیش از یکصد پرونده اعصاب و روان براي افراد ارجاع شده از پزشکان خانواده و مشاوره با آنان طی

  جلسه در مرکز بهداشتی درمانی جزه 6الی  4

 DICخدمات ارائه شده در مرکز 

  اد تزریقیمعت 200شناسایی بیش از 

  هزار سرنگ ، آب مقطر و پد الکلی در بین معتادین تزریقی تحت پوشش 120توزیع بیش از 

  هزار سرنگ آلوده در سطح شهر توسط تیم سیار مستقر در مرکز  100جمع آوري بیش ازDIC 

  توزیع غذاي گرم بین معتادین تزریقی به صورت روزانه در مرکزDIC،نظافت  ، فراهم آوردن امکان استحمام

 شخصی، پانسمان، توزیع لباس و ... جهت معتادین تزریقی بی خانمان در مرکز 

  جلسه مشاوره و آموزش فردي و گروهی جهت معتادین تزریقی در مرکز  500برگزاري بیش ازDIC 

  انجام تست اچ آي وي در مرکز 

 ع سرنگ ، آب مقطر و پد الکلی شناسائی پاتوق مصرف مواد و ارائه خدمات سیاري در پاتوق ها از جمله توزی
  و جمع آوري سرنگهاي آلوده
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  کشور  جهرم   شاخص

  در هزار نفر 21  در هزار نفر 16  بیماري هاي روانی

  درصد 25  درصد 11  آموزش مهارتهاي زندگی

  درصد 25  درصد 18  آموزش مهارتهاي فرزندپروري 

  درصد 25  درصد 22  آموزش مهارتهاي فرزند پروري نوجوان سالم
  

  حرفه ايبهداشت 

 بازرسی ازکارگاه ها وکارخانجات تحت پوشش و بررسی و اندازه گیري آالینده هاي موجود در آنها 

 آموزش بهگران جهت کارخانجات مشمول 

 شناسایی و بهسازي کارگاه هاي قالی بافی 

 ارتقاء سطح آگاهی و حفاظتی کشاورزان 

 و تقدیراز همکاران برگزاري مراسم روز جهانی بهداشت محیط و حرفه اي 

 اندازه گیري کلیه عوامل زیان آور در بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه 

 تشکیل جلسه کمیته طب کار دانشگاه 

 برگزاري کارگاه هاي آموزشی شغلی طبق برنامه آموزشی ساالنه و بر اساس نیازسنجی 

 تشکیل جلسه کمیته بهداشت محیط و حرفه اي در زندان 

 کار پرسنل بیمارستانهاي پیمانیه ، مطهري و خاتم االنبیا خفر توسط مرکز تخصصی  انجام معاینات طب

 طب کار معاونت
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 بهداشت محیط
  نظارت و بازرسی  از سامانه هاي آبرسانی ، استخرهاي شنا ،کلرسنجی ، نمونه برداري میکروبی و

  شیمیایی و آنالیز نمونه هاي آب

  و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی  و نمونه برداري از  مواد نظارت و بازرسی از مراکز تهیه ، توزیع

 غذایی 

  : برنامه سالمت نوروزي  
  طرح ویژه  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیمطابق برنامه ابالغی از مرکز سالمت محیط و کار

شی ها ، اغذیه فروحساس ( رستوران و اماکن  بر مراکزو اولویت نظارت با تاکید مراکز و اماکن بازرسی از 

،  مراکز اقامتی و تفریحی ،هتل ها ها ، مسافرخانه ، پارك ها  ، سلف سرویس ها، آشپزخانه ها  ، ها

اسفند ماه تا پانزدهم  پانزدهاز در ساعات غیر اداري و روزهاي تعطیل سامانه هاي آب آشامیدنی و ...) 

بروز مشکالت بهداشتی و اپیدمی بیماري  با هدف پیشگیري ازشب   8صبح تا  8فروردین ماه از ساعت 

 هاي منتقله از آب و غذا و کاهش بار بیماري ها و هدف غایی ارتقاي سطح سالمت جامعه انجام گردید.

 تشدید نظارت بهداشتی از مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی حساس  

  و سالمت مسافران نوروزياجراي مانور سالمت نوروزي وحضور فعال در طرح ایمنی 

 بازدید مشترك با اداره ها و سازمان هاي مختلف 

  فعالیتهاي انجام گرفته در بسیج سالمت نوروزي

  تعداد  عنوان
  مورد2069  تعداد موارد کلرسنجی انجام شده در برنامه  سالمت نوروزي
  مورد22  تعداد مراکز و اما کن تعطیل شده در برنامه سالمت نوروزي

  مورد25  از مراکز حساس  در برنامه سالمت نوروزيبازدید 
  مورد 45  تعداد مراکز و اما کن متخلف معرفی شده به دستگاه قضایی
  مورد 4051  تعداد کل موارد بازدید انجام شده  در برنامه سالمت نوروزي

  مورد 8  طالع رسانی اخبار از طریق رسانه هاا
  مورد6  تعداد مراکز عرضه قلیان تعطیل شده
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 جمع آوري و معدوم سازي مواد غذایی فاسد ، تاریخ مصرف گذشته و معرفی متخلفین به مراجع قضایی 

  بازرسی هاي انجام شده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی توسط بازرسین بهداشت محیط مقدار  با توجه به
  .و معدوم گردیدگذشته جمع آوري مصرف کیلوگرم  مواد  غذایی فاسد یا تاریخ  10148تقریبی 

  تشدید نظارت هاي بهداشتی در ساعات غیر اداري و روزهاي تعطیل  

  بازرسی از مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی حساس در ساعات غیر اداري و ایام
  تعطیل 

  ، سم اربعین ، ماه رجب ( مراتشدید نظارت هاي بهداشتی در ایام و مراسم هاي خاص (ماه  محرم
، مراسم نیمه  شعبان ، ماه مبارك رمضان ، مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره )، اعتکاف)

  راهیان نور)
  کسب رتبه دوم کشوري رضایتمندي مردمی:  190سامانه رسیدگی به شکایات مردمی وزارت بهداشت  
  بررسی وضعیت نقاط پرخطر و بحرانی در مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی  
 سی و سنجش بار میکروبی سطوح در مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی با استفاده از تجهیزات پرتابل برر 

  برنامه بهبود کیفیت نان  

 تشدید بازدید از نانوایی ها و کاهش مصرف نمک و حذف جوش شیرین ، بالنکیت و بهبود دهنده ها 

 تشدید کنترل رنگ هاي خوراکی در سطح عرضه  
 ل سنجش آب و مواد غذایی و تجهیز بازرسان خرید تجهیزات پرتاب  
  برنامه دخانیات  

 کاهش عرضه و تبلیغ دخانیات با تشدید بازدید از مراکز تهیه ، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی  
  در کلیه مراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی شهرستان "استعمال دخانیات ممنوع "نصب بر چسب  
 راد متقاضی ترك سیگار در مرکز مشاوره دخانیاتمشاوره و درمان اف  
 آموزش به گروههاي هدف مثل سربازان،دانش آموزان و... در مورد مضرات سیگار و مصرف دخانیات  
 طرح تشدید شناسائی و بازرسی از مراکز عرضه قلیان  

  اکن نیروي انتظامیجمع آوري قلیان ها و تعطیلی مراکز و اماکن عرضه قلیان با همکاري دادستانی و واحد ام
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  تفاهم نامه با امور عشایر جهرم  

بازدید از تاسیسات آب و کلرینه نمودن آب (نصب کوزه در مخزن آب ) و  پیگیري  بهداشت محیط 

  عشایر

  برنامه شهر سالم روستاي سالم  

 تفاهم نامه احداث خانه سالمت با شهرداري  

 ی و حرفه اي جهت کار آفرینی در روستاي علویه با تفاهم نامه با جهاد کشاورزي ، دامپزشکی و اداره فن

 استفاده از امکانات و پتانسیل هاي موجود در روستا

 بررسی آالینده هاي موجود در محیط خانوارهاي استفاده کننده از سوخت جامد  

  جایگزینی سوخت نفت به جاي سوخت جامد در روستاي امیرساالر بخش خفر با همکاري بخشداري

 اسالمی و دهیاري روستاهاي امیرساالر و اداره پخش و توزیع فرآورده هاي نفتیخفر ، شوراي 

 احداث و بهسازي توالت روستایی 

  ... شرکت در جلسه شوراي سالمت و امنیت غذایی شهرستان ، کمیسیون نظارت و 

 بازدید  مشترك با اداره دامپزشکی از مراکز عرضه گوشت و مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی 

 دید مشترك با فرمانداري ، اداره صنعت ، معدن و تجارت ، اماکن نیروي انتظامی و اطاق اصنافباز 

 بازدید مشترك از مدارس شهرستان با اداره آموزش و پرورش در برنامه بهداشت مدارس 

 بازدید مشترك با اداره ها و سازمان هاي مختلف از آرایشگاه هاي زنانه و اعمال مقررات قانونی 

  تعداد  عنوان
  مورد 186  تعداد کل نمونه هاي مواد غذایی

  مورد 143  تعداد کل نمونه بردار ي آب آشامیدنی

  مورد49  (سامانه شکایت مردمی )190تعداد شکایات 

  مورد 211  تعداد اخطار صادر شده

  مورد45  تعداد کارت سالمت صادر شده

  مورد43  تعدادنمونه هاي آب استخر

  مورد780  ل مواد غذاییسنجش با تجهیزات پرتاب
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  هاي بهداشت محیط مقا یسه شاخص

 فردی

  1396  1395 1394 شاخص

  96,1  96 96 درصد خانوارهاي روستایی که از شبکه عمومی آب آشامیدنی برخوردار می باشند 1
  78,2  78 78 درصد خانوارهاي تحت پوشش داراي توالت بهداشتی 2
  77,9  77,9 77,8 به روش بهداشتی جمع آوري و دفع می کننددرصد خانوارهاي روستایی که زباله را  3

4 
درصد خانوارهایی روستایی که فضو الت دامی رابه روش بهداشتی جمع آوري ودفع 

 می کنند
87,2 87,3  87,44  

  98,16  98,1 98,1 درصد اماکن عمومی داراي معیارهاي بهداشتی و بهسازي مناطق شهري 5
  95,4  95,4 95,4 معیارهاي بهداشتی و بهسازي مناطق روستاییدرصد اماکن عمومی داراي  6

7 
درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و بهداشتی داراي معیارهاي 

 بهداشتی و بهسازي شهري
99,5 99,6  99,6  

8 
درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و بهداشتی داراي معیارهاي 

 بهداشتی و بهسازي روستایی
98,1 98,1  98,1  

  97,1  95,5 95,5 درصد کارکنان مراکز و اماکن که داراي کارت معاینه پزشکی معتبر هستند (شهري) 9

10 
درصد کارکنان مراکز و اماکن که داراي کارت معاینه پزشکی معتبر هستند 

 (روستایی)
96,3 96,4  94,6  

11 
راي شرایط مطلوب درصد مراکز بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دا

 هستند (شهري)
100 100  100  

12 
درصد مراکز بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط داراي شرایط مطلوب 

 هستند (روستایی)
96,3 96,3  96,3  

  100  100 100 درصد بیمارستانهایی که آب مصرفی آن ها مطلوب است 13
  100  100 100 ب استدرصد بیمارستانهایی که جمع آوري زباله آن ها مطلو 14
  33,3  33,3 33,3 درصد بیمارستانهایی که جمع آوري و دفع مطلوب فاضالب دارند 15
  100  100 100 خانه آن ها مطلوب استیدرصد بیمارستانهایی که رختشو 16
  100  100 100 درصد بیمارستانهایی که آشپزخانه آن ها مطلوب است 17
  100  100 100 ز در پزشکی داراي شرایط حفاظتی مطلوبدرصد مراکز کاربرد پرتوهاي یونسا 18

19 
درصد نمونه هاي آب آشامیدنی که از نظر آزمایشات باکتریولوژیکی مطلوب شناخته 

 شده است (شهري)
100 100  100  

20 
درصد نمونه هاي آب آشامیدنی که از نظر آزمایشات باکتریولوژیکی مطلوب شناخته 

 شده است (روستایی)
85,96 87,6  86,6  
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  اماکن موادغذایی وو فروش توزیع ، تعداد مراکز تهیه 
  

      1394  1395  1396  

 مراکزتهیه وتوزیع موادغذایی

 تعدادکل
  2034  2017  1749 شهر

  435  435  432 روستا

 بهسازي داراي معیار
  773  786  708 شهر

  170  173  172 روستا

 بهداشتی داراي معیار
  1253  1223  1033 شهر

  257  254  253 روستا

 اماکن عمومی

 تعدادکل
  490  490  490 شهر

  87  87  85 روستا

 بهسازي داراي معیار
  105  106  110 شهر

  23  23  23 روستا

  

 بهداشتی داراي معیار
  376  375  373 شهر

  60  60  60 روستا
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 شاخص هاي بهداشت حرفه اي

  عنوان شاخص  ردیف
سال 
1394  

سال 
1395  

سال 
1396  

  98  9/97 95/90 درصد کارگاههاي تحت پوشش  1
  32/76  78/74  17/55 درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگري  2

  6/2  6/2  36/5 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور صدا  3

  5/3  5/3 09/5  درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور ارتعاش  4
  13/2  13/2 13/2 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور روشنایی  5
  54/6  54/6 54/6 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور اشعه هاي مضر  6
  /29  /33 /37 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گرما ورطوبت  7
  6/9  6/9 01/11 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور تماس پوستی با مواد شیمیایی  8
  47/5  47/5 47/5 رد و غباردرصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گ  9
  4/0  4/0 14/1 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گاز وبخار  10
  9/2  4/3 02/4 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور دود ودمه  11
  6/15  42/16 42/16 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور وضعیت نامناسب بدن حین کار  12
  1/0  1/0 92/0 زیان آور ابزار کار نامناسبدرصد شاغلین در معرض عامل   13
  63/11  63/11 63/11 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور حمل بار  14
  23/91  23/91 22/90 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب ساختمان  15
  92  23/91 87 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب آب  16
  7/86  7/86  71/84  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دفع زباله  17
  7/86  5/80  53/78  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دفع فاضالب  18
  88  6/77  6/77  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دوش وحمام  19
  6/86  6/86  68/84  استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب کمد ورختکندرصد شاغلین   20
  6/86  6/86  55/86  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب توالت  21
  6/86  78/78  72/77  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب سالن غذا خوري  22
  45/89  45/89  38/80  حفاظت فردي مناسب استفاده میکنند. درصد شاغلین که از وسایل  23
  8/86  8/86  08/81  درصد کارگاههاي داراي تشکیالت بهداشت حرفه اي  24
  100  100  100  درصد کارگاههاي کشاورزي تحت پوشش بهداشت حرفه اي  25

  
                                                                                                                                            

   



 

 

246 

  واحد سالمت دهان ودندان
 افتتاح کلینیک سیار دندانپزشکی  

  راه اندازي سیستم هاي کامپیوتر جهت مراکز شهر و روستا و فعال سازي سامانه
orallhealth 

 یخریداري وسایل مصرفی و تجهیزاتی جهت مراکز شهري و روستای  

  اعزام کلینیک سیار به مناطق محروم و ارائه خدمات دندانپزشکی  

 برنامه کشوري ارتقاي سالمت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی

تعداد کل دانش 
  آموزان ابتدایی

تعداد دانش آموزانی که 
برایشان ورود اطالعات در 

  سامانه انجام شده است
  درصد پوشش مطلوب  درصد پوشش

  17280  90%  100 %  

تعداد دانش آمورانی که خدمت   17148
  در صد پوشش مطلوب  درصد پوشش  وارنیش فلورایدتراپی کرده اند

  نوبت دوم  نوبت اول  نوبت دوم  نوبت اول  نوبت دوم  نوبت اول  
    به باال95%  10%  100%  2298  17280  

  

تعداد دانش آموزانی که خدمت فیشورسیالنت دریافت 
  کرده اند

  نت انجام شدهتعداد فیشورسیال

481  1443  
  تعداد ترمیم انجام شده  تعداد دانش آموزانی که خدمت ترمیم دریافت کرده اند

3572  7144  
  

شاخص گروه 
  سنی

  
DMFT 

 
D  

 
M  
 

  
F  

 
dmft  

 
d  

 
m  

 
f  

Caries 
Free 
  شیري

Caries 
Free  
  دائمی

Caries 
Free 
Total  

    1175  833  813  1212  11231  6/94  2  1  133  49/2  ساله ها  6
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تعداد کل دانش آموزان 
  ابتدایی

تعداد افراد درگیر در ارائه 
خدمات سطح یک 

 سالمت دهان و دندان

تعداد مراکز ارائه دهنده 
خدمات سالمت دهان و 

 دندان سطح دو

تعداد دندان پزشک درگیر در ارائه 
خدمات سالمت دهان ودندان 

 سطح دو
  دولتی  خصوصی  دولتی  خصوصی  5 17148

:توجه شودکه به ازاي یک نیروي ارائه دهند ه نکته
نفر جمعیت دانش آموزي تحت 2000خدمت سطح یک ،

  پوشش در نظر گرفته شود
0  19  0  15  

 
  برنامه بیمه روستایی

  اعتبار برنامه بیمه روستایی براي واحدهاي بهداشت دهان و دندان
  دان ( ریال)= بودجه دهان و دن %7×ریال=بودجه کل 100,000×جمعیت روستایی 

  
     =        (ریال)  %7×ریال=بودجه کل 100,000×

  
 -تعداد مراکز شهري

روستایی،روستایی و مراکز 
  معین درگیر در برنامه

تعداد نیروي انسانی (دندان پزشک 
و یا بهداشتکار دهان و دندان درگیر 

  در برنامه)

درصد مراکز درگیر در 
  بدرصد پوشش مطلو  برنامه بیمه روستایی

4  6  70%  100%  
  مجموع درآمدهاي نقدي و بیمه اي واحد هاي بهداشت دهان و دندان(ریال)

  سه ماهه چهارم  سه ماهه سوم  سه ماهه دوم  سه ماه اول
381/338/911/1  346/537/222/2  618/494/107/2  770/069/768/1  

  
  تعداد خدمات دندان پزشکی ارائه شده در برنامه بیمه روستایی

  سایرین  زنان باردارو شیرده  سال 14تا  6  سال 6زیر   گروه سنیخدمات/ 
      4965  84  فلورایدتراپی

      1303    فیشورسیالنت تراپی
    24  834    جرمگیري وبرساژ

  225    112  9  رادیو گرافی
  985  2  6753  161  ترمیم

      464    درمان پالپ زنده
  19    3567  178  پالپوترمی

  6157  6  2822    کشیدن دندان
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  العات جمعیت تحت پوششاط
  
  

جمعیت 
  شهر ي

  60603  زن  124876
  64273  مرد

جمعیت 
  روستایی

  42396  زن  82806
  40410  مرد

  سال 6-14جمعیت
18982  

جمعیت 
  شهر ي

  5106  زن  10657
  5551  مرد

جمعیت 
  روستایی

  3850  زن  8325
  4475  مرد

  سال 3-6جمعیت زیر 
جمعیت 
  شهر ي

6736  

13443  
عیت جم

  روستایی
6707  

  1412  جمعیت مادران باردار
  سال 3جمعیت  زیر 

جمعیت 
  شهر ي

5052  
10083  

جمعیت 
  روستایی

5031  

  3776  جمعیت مادران شیرده
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  اطالعات مراکز و نیروي انسانی
  4  تعدادمراکز شهري داراي واحد بهداشت دهان و دندان

  11  و دندان تعدادمراکز روستایی داراي واحد بهداشت دهان
  3  روستایی داراي واحد بهداشت دهان و دندان–تعدادمراکز شهري 

  
  

  تعداد کل مدارس ابتدایی
198  

  56  شهري
  32  دختر
  24  پسر

  142  روستایی
  6  دختر
  7  پسر

  129  مختلط
  68  تعداد کل مهد کودك ها
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  برنامه پزشک خانواده شهري
  )5/30315جهت واحدهاي بهداشت دهان ودندان ( ردیف اعتبار برنامه پزشک خانواده شهري

                    اعتبار برنامه  
  

  ریال 000/000/000/5

  
تعداد مراکز شهري درگیر در 

  برنامه
تعداد دندان پزشک درگیر در 

  برنامه
  درصد مراکز درگیر در برنامه

3  4  60%  
  

  خانواده شهريتعداد خدمات دندان پزشکی ارایه شده در برنامه پزشک 
  سایرین  زنان باردارو شیرده  سال 14تا  6  سال6زیر   خدمات/ گروه سنی

      10426  51  فلورایدتراپی
      140    فیشورسیالنت تراپی
          جرمگیري وبروساژ

  86  1  475  6  رادیو گرافی
      391  27  ترمیم

          درمان پالپ زنده 
        62  پالپوترمی

  1572    2161    کشیدن دندان
  

 

  واحد آموزش  و ارتقاء سالمت 

 آموزش برنامه ملی خود مراقبتی به مراقبین سالمت کل شهر و روستا  
 هفته بهداشت روان—هفته دخانیات -ازدواج سالم -آگاهی ازداوج -برگزاري نمایشگاه (هفته سالمت- 

  هالکل هوس ویرانگر) به صورت سالیان -خودمراقبتی در حوزه خواهران-123تغذیه  -خطرسنجی
  نفر از داوطلبین سالمت در برنامه خود مراقبتی 560تربیت  
  مجوز برگزاري کارگاه آموزشی جهت واحدهاي فنی وستادي 60گرفتن بیش از  
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  آزمون آنالین در سطح دانشگاه 20برگزاري  
  تیپ–برگزاري جلسات آموزشی در ادارات وسازمانهاي دولتی برگزاري جلسات آموزشی در پادگان ها 

  پایگاه هاي بسیج خواهران –حوزه خواهران  -المهدي
  جلد کتاب خود مراقبتی در ناخوشی  13800تهیه ونصب بنرهاي اطالع رسانی  در سطح شهرخرید وتوزیع

  جزعی وخودمراقبتی فردي در سطح شهر
  سفیر دانش آموز 3300نفر سفیرسالمت  خانوارو  18000جذب وآموزش  
  100نفراز دانشجویان اکسترن پزشکی اجتماعی ،  90ن ،بیش از طلبه از حوزه علمیه خواهرا 130آموزش 

  نفراز مربیان بهداشت مدارس سطح شهرستان 40نفر از دانشجویان پیراپزشکی وآموزش 
   کمپین سالمتی در سطح شهرستان 9برنامه ریزي واجراي  
 راه اندازي کانال سفیران سالمت در سطح مراکز شهري و روستایی  ومطب هاي خصوصی  
 جراي جلسات آموزشی  به صورت ماهیانه به داوطلبین وسفیران سالمت در مراکز شهري و روستایی ا

  توسط مربیان با استفاده از کتاب هاي آموزشی مربوطه
  ارسال مطالب آموزشی وعملکرد داوطبین سالمت هرسه ماه در نشریه الکترونیکی داوطلبین به دانشگاه

  قطب شیراز
  ه در سامانه خدمات الکترونیک آموزشی  دانشگاهکارگاه برگزارشد 60ثبت  
  غربالگري ، تست وآموزش خودآزمایی سرطان سینه جهت خواهران طلبه مدرسه علمیه نرگس  
  عدد از رسانه هاي تایید شده از طرف واحدهاي محیطی و ستادي در سامانه ارس وزارتخانه 13ثبت  
 یر مادر و بیماري سل به وزارتخانه هر سه ماهارسال آمار داوطلبین سالمت در برنامه هاي ترویج ش  
  انعقاد تفاهم نامه هاي خودمراقبتی وجلب حمایت همه جانبه در جهت ارتقاء آموزش سالمت همکاري  با

ان نیروي مقاومت بسج سپاه شهرست–کانون باز نشستگان -کمیته امداد امام خمینی -ادارات بهزیستی
  اداره امور عشایري -اهرانبسیج خو-مدرسه علمیه حضرت نرگس-جهرم

 ه سالم برگزاري سفر پیگیري برنامه داوطلبین در شهر و روستا وبرگزاري برنامه هایی نظیر پیاده روي
هاي داوطلبین سالمت به خانوارهاي تحت پوشش خود به مربیان خود به مناسبت هاي ارائه فعالیت

  بهداشتی واهداء جوایز به آن ها
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  ردي  درصد پوشش خودمراقبتی ف

  خانوار  درصد  ماه  ردیف 
 59473خانوار  8,3 فروردین  1

 59474خانوار  8,3 اردیبهشت  2

 59475خانوار  8,3 خرداد 3

 59476خانوار  10,1 تیر 4

 59477خانوار  17,6 مرداد 5

 59478خانوار  21,6 شهریور 6

 59479خانوار  21,6 مهر 7

 59480خانوار  23,8 آبان 8

 59481خانوار  23,8 آذر 9

 59482خانوار  25,1 دي  10

 59483خانوار  26,1 بهمن 11

 59484خانوار  27,7 اسفند 12

  
  آمار عملکرد آزمایشگاههاي معاونت بهداشتی

  آزمایشگاه مرکزي غفوري
  1396سال   عنوان فعالیت
  583  آزمایش التور

  32  ارسالی از روستا )وسالمونال  شیگال (مدفوع جهت  کشت
  1155  مایش ماالریاآز

  12309  غربالگري نوزادان
  1148  آزمایش سل

  4896  غربالگري تاالسمی مزدوجین
  24468  آزمایش مواد مخدر

  41611  تعداد کل مراجعین به آزمایشگاه مرکزي
  20297  تعداد کل مراجعین طرح بهداشتی آزمایشگاه مرکزي

  21314  تعدادکل مراجعین سرپایی آزمایشگاه مرکزي

  103593  عداد کل آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مرکزيت
  



 

 
 

253 

 آزمایشگاههاي مراکز روستایی

  1396سال   عنوان فعالیت
  13137  تعداد کل مراجعین به مراکز آزمایشگاههاي روستایی
  75676  تعداد کل آزمایشات انجام شده در مراکز روستایی

  

 عملکرد کلی آزمایشگاههاي معاونت بهداشتی

  1396سال  فعالیت عنوان
  54748  تعدادکل مراجعین به آزمایشگاههاي معاونت بهداشتی

  179269  تعداد کل آزمایشات انجام شده در آزمایشگاههاي معاونت بهداشتی
  

  واحد تغذیه 
  درصد در دانش آموزان دخترانه متوسطه  100اجراي برنامه مکمل یاري با آهن و اسید فولیک با پوشش

و برگزاري جشنواره  سال با هدف پیشگیري و کنترل اختالالت ناشی از کمبود آهندوره اول و دوم 

مکمل یاري همراه با آغاز سال تحصیلی و تقدیر از تالشگران این عرصه در حوزه بهداشت و آموزش و 

 پرورش

 اجراي برنامه مکمل یاري با ویتامینD   درصد در دانش آموزان دخترانه متوسطه دوره  100با پوشش

 Dول و دوم سال با هدف پیشگیري و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ویتامینا

  (کودکان، مادران باردار، زنان میانسال، سالمندان) اجراي برنامه مکمل یاري در گروههاي سنی مختلف

 با هدف پیشگیري و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ریز مغذي ها

 سالمندان و زنان باردار و  جوانان میانساالن ، نوجوانان ، ن ،انجام برنامه هاي مراقبت تغذیه اي کودکا

 شناسایی شاخص هاي مربوطه 

 ، فشار خونی و ... در  دیس لپیدمی، انجام مشاوره و رژیم درمانی به زنان باردار،کودکان، افراد دیابتی

 مراکز جامع سالمت به صورت رایگان
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ت شده و تعداد افراد مشاوره شده توسط کل  پیگیري هاي انجام شده،تعداد ارجاعات ثب
  کارشناسان تغذیه مراکز جامع سالمت

تعداد مشاوره هاي انجام شده 
توسط کارشناسان تغذیه  شاغل 

  در مراکز جامع سالمت

تعداد ارجاعات 
  ثبت شده

تعداد پیگیري هاي 
  انجام شده

  آموزش جهت گروههاي هدف
تعدادجلسات 

  آموزشی
تعداد افراد 

  دهآموزش دی
1245  1112  425  50  845  

  

  برگزاري جلسات آموزش گروهی توس کارشناسان تغذیه مراکزجامع سالمت  
 برگزاري کالس هاي آموزشی جهت پرسنل محیطی وزنان باردار تحت پوشش حمایت تغذیه اي  
  زن باردار نیازمند به حمایت تغذیه اي  با مشارکت بنیاد علوي  400توزیع شش سري سبد غذایی جهت

 در راستاي بهبود تغذیه زنان باردار

  آغاز اجراي برنامه مشارکتی حمایتی کاهش شیوع سو ء تغذیه کودکان  با همکاري کمیته امداد شهرستان
 نفر کودك مبتال به سو تغذیه  150جهرم با تحت پوشش قرار دادن 

 6 کودکان جهت بهزیستی همکاري با مهدهاي مناطق روستایی در گرم غذاي وعده یک برنامه اجراي-
 کودکان تغذیه سوء شیوع کاهش هدف با سال 3

 از ناشی اختالالت کنترل و پیشگیري هدف با سال 8-10 آموزان دانش در ادرار ید پایش برنامه اجراي 
  ید کمبود

  نمک وچربی(برگزاري جلسات آموزشی، نصب  ،برگزاري بسیج ملی تغذیه با شعار کاهش مصرف قند
 ت، برگزاري جشنواره هاي غذاي سالم)بیلبورد، توزیع پمفل

 زمرک از بهداشت معاونت سالمت آموزش و تغذیه واحد پرسنل همراه به دانشگاه بهداشت معاون بازدید 
 و اجراي برنامه صبحانه سالم  )س( الزهرا فاطمه توانبخشی

 هحوز همکاران حضور با جوایز اهداء و مسابقه همراه به سالم صبحانه روي، پیاده مراسم 
  دانشگاه بهداشتی معاونت

 يبرنامه آموزشی در کانون سالمندان (جهاندیدگان) و توزیع قرص ویتامین د 

  گزاري برنامه صبحانه سالم در داراالیتام شهرستان جهرم و اهدا جوایز به کودکان بی سرپرست بر
 با همکاري و کمک هاي مردمی

 در رکمت نمک و روغن بر تاکید با سالم غذاي طبخ نمایشگاه و سالم صبحانه جشنواره برگزاري 
 جشنواره غذاي سالمدر اسالم آباد (ع) ومرکز خاوران وامام محمد باقر بهداشتی مراکز
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  برگزاري آزمون آنالین شیوه زندگی سالم با تاکید بر تغذیه با همکاري معاونت توسعه جهت کارکنان
 دانشگاه 

 ئوالنآنها، مس آموزان، والدین دانش باحضور لمسا تغذیه موضوع با بسیج ملی تغذیه  به مناسبت 
  و مانیان  رزك مدرسه

 نصب بنر و بیلبورد در سطح شهر با همکاري سپاه پاسداران 

 برگزاري کارگاه و دوره هاي آموزشی ویژه مراقبین سالمت  
 نظارت مراکز و خانه هاي بهداشت شهري و روستایی  
 ه مبارك رمضان، پمفلت مکمل یاري با آهن و چاپ کتابچه و پمفلت هاي آموزشی (تغذیه در ما

 ویتامین دي ، دفترچه هاي آموزشی مکمل یاري)

  
عملکرد برنامه حمایت تغذیه اي از مادران باردار و شیر ده نیازمند شهرستان با همکاري 

  مشترك بنیاد علوي

  کل مادران

مادران واجد 
شرایط 

حمایت تغذیه 
  اي

مادران تحت 
پوشش 
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  اي
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  97-96ال تحصیلیساله دانشگاه  س 8-10آنالیز آماري نتایج پایش  ید دانش آموزان 

ونه
 نم

داد
تع

  

ین
انگ

می
  

انه
می

قل  
حدا

کثر  
حدا

  

 از 
متر

ک
20 

(%
ر (

 لیت
 در

رم
و گ

کر
می

  

49-
20 

(%
ر (

 لیت
 در

رم
و گ

کر
می

  

99-
50 

(%
تر(

ر لی
م د

گر
رو 

میک
  

19
9

-
10

0
 

(%
تر(

ر لی
م د

گر
رو 

میک
  

29
9

-
20

0
 

(%
تر(

ر لی
م د

گر
رو 

میک
  

ي 
ساو

ا م
ر ی

شت
بی

30
0

 
(%

تر(
ر لی

م د
گر

رو 
میک

  

240  7/154  145  58  351  0  0  2/4 %  1/82 %  1/12 %  7/1 %  
 

  عملکرد برنامه مشارکتی حمایتی تغذیه کودکان 
  نفر 150  تعداد کودکان دریافت کننده سبد غذایی در دوره شش ماهه   1
  -  تعداد کودکان بهبود یافته در دوره شش ماهه  2
  فرن 64  تعداد کودکان بهبود یافته از طریق سبد غذایی در دوره شش ماهه  3
  نفر 1200  عملی) در دوره شش ماهه–تعداد مادران آموزش دیده در خصوص تغذیه (تئوري   4
تعداد کودکان مبتال به سوء تغذیه مراجعه کننده به واحد مشاوره تغذیه در دوره شش   5

  ماهه
-  

تعداد کودکان مبتال به سوء تغذیه بهبود یافته توسط واحد مشاوره تغذیه در دوره   6
  شش ماهه

-  

  نفر 64  درصد کودکان بهبود یافته تحت پوشش از طریق مشاوره تغذیه در دوره شش ماهه  7
   4  کارگاه   تعداد کارگاه ها و کالس هاي آموزشی برگزار شده در دوره شش ماهه  8

  185  کالس
تعداد شرکت کنندگان درکارگاه هاي آموزشی  و کالس هاي آموزشی برگزار شده در   9

  دوره شش ماهه
  نفر  1500
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 فرم عملکرد برنامه  مکمل یاري دختران دانش آموز مقاطع متوسطه دوره اول و دوم

  100  درصد مدرس دخترانه متوسطه دوره اول تحت پوشش (آهن یاري)
  D(  100درصد مدارس دخترانه متوسطه دوره اول تحت پوشش (ویتامین 

  4244  تعداد کل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره اول
  4244  تعداد کل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره اول  تحت پوشش (آهن یاري)

  D(  4244تعداد کل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره اول  تحت پوشش (ویتامین 
  100  درصد دختران متوسطه دوره اول تحت پوشش (آهن یاري)

  D(  100درصد دختران متوسطه دوره اول تحت پوشش (ویتامین 
  53  رس دخترانه متوسطه دوره دومتعداد کل مدا

  53  تعداد کل مدارس  دخترانه متوسطه دوره دوم  تحت پوشش (آهن یاري)
  D(  53تعداد کل مدارس  دخترانه متوسطه دوره دوم  تحت پوشش (ویتامین 

  100  درصد مدارس  دخترانه متوسطه دوره دوم  تحت پوشش (آهن یاري)
  D(  100دوم  تحت پوشش (ویتامین درصد مدارس  دخترانه متوسطه دوره 

  2940  تعداد کل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم
  2940  تعداد کل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم  تحت پوشش (آهن یاري)

  D(  2940تعداد کل دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم  تحت پوشش (ویتامین 
  100  ن یاري)درصد دختران متوسطه دوره دوم  تحت پوشش (آه

  D(  100درصد دختران متوسطه دوره دوم  تحت پوشش (ویتامین 
  شاخص هاي تغذیه اي مادران باردار

  7,34 شیوع الغري در مادران باردار
  50,44 طبیعی در ابتداي بارداريBMIشیوع

  29,99 شیوع اضافه وزن در مادران باردار
  10,35 شیوع چاقی در مادران باردار

  82,18 مکمل یاري با آهن در مادران باردار پوشش برنامه
  76,91 پوشش برنامه مکمل یاري با مولتی ویتامین مینرال در مادران باردار

  52,76 درصد مادران باردار با وزن گیري مطلوب در دوران بارداري
  24,09 درصد مادران باردار با وزن گیري کمتر از حد مطلوب در دوران بارداري

  21,02 باردار با وزن گیري بیشتر از حد مطلوب در دوران بارداري درصد مادران
  47,68 درصد نماي غیر طبیعی در ابتداي بارداري

  45,11 درصد وزن گیري نامناسب در بارداري
  2,01 درصد کم خونی مادران باردار

  0,88 درصد دیابت بارداري
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  سال 8شاخص هاي تغذیه کودکان زیر 
 11,51 ال با کم وزنیس 8درصد کودکان زیر 

 0,33 سال با کم وزنی شدید8درصد کودکان زیر 

  3,76 با مشکل تغذیه ايسال  8درصد کودکان زیر 

  1,35 درصد کودکان زیر یک سال با مصرف ناقص مکمل

  15,32 سال با کوتاه قدي8درصد کودکان زیر 

  0,45 سال با کوتاه قدي شدید8درصد کودکان زیر 

  11,8 سال 8د وزنی در کودکان زیر درصد اختالل رش

  0,18 سال 8درصد اختالل رشد قدي در کودکان زیر 

  
 

 واحد مدیریت خطر بالیا  

وجود انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در محیط زندگی انسان اهمیت ایجاد ساز و کار هاي ارتقاء تاب آوري 

  در بین مردم و نظام سالمت را آشکار می نماید .

هاي مدیریت خطر بالیا در فازهاي پیشگیري ،آمادگی،پاسخ و بازسازي در درازمدت زمینه مناسبی  را براي  برنامه

مدیریت بالیاي ناشی از این مخاطرات ایجاد می نماید .خصوصا اینکه این فعالیت ها در بستر نظام شبکه صورت 

ظام سالمت و قرار گرفتن در بسته خدمتی اکنون پس از ادغام برنامه هاي مدیریت خطر بالیا در ن  می پذیرد.

با پیگیریهاي واحد مدیریت خطر بالیا هماهنگی هاي الزم جهت ایجاد مشارکت  "خدمات سالمت سطح اول"
کلیه واحدهاي فنی آغاز گردیده  است مجموعه حاضر گزارش عملکرد واحد مدیریت خطر بالیا درحوزه معاونت 

بهورزان،مراقبین سالمت و رابطین بالیا در مراکز بهداشتی درمانی شهري  بهداشتی دانشگاه بوده و حاصل تالش 

  و روستایی می باشد.

مخاطراتی همچون خشکسالی ، سیل و زلزله این شهرستان را تهدید می کند لذا کسب آمادگی  پرسنل بهداشتی 

م آسیب  ها بکاهد. تدوین براي ارائه یک پاسخ مناسب در هنگام وقوع مخاطرات می تواند تا حدود زیادي از حج

برنامه پاسخ و تمرین کارکردها مطابق آن  قبل از وقوع بالیا و عمل به آن در زمان بالیا از انتظارات معاونت 

    بهداشتی می باشد.  
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  DARTبرنامه 
) ضمن آموزش مهارتهاي پناهگیري ، تخلیه، هشدارهاي  DARTو آموزش خانوار براي بالیا( برنامه ارزیابی 

رهاي تحت پوشش، یه ، اطفاء حریق ،کمک هاي اولیه،ارزیابی ایمنی و خطر سازه اي و غیر سازه اي به خانوااول

ها در برابر بالیا را افزایش می دهد. این مهم با کمک بهورزان خانه هاي بهداشت و مراقبین تاب آوري خانوار

  سالمت انجام می گیرد.

  خانوار13076  96تعداد خانوارهاي ارزیابی شده در سال 
  خانوار11593  96تعداد خانوارهاي آموزش دیده در سال 

  
 

 1396 نمودار اجراي برنامه دارت در سال

  
  کارگاه هاي آموزشی دارت جهت باال بردن سطح علمی پرسنل و ارایه خدمات بهتر برگزار گردیده است.

  
  اقدامات آموزشی برنامه دارت

  گروه هدف  تعداد  عنوان
  پرسنل دانشگاه  جلسه1  آمادگی خانوارها در برابر بالیا کارگاه آموزشی

  مراقبین سالمت  جلسه DART 1برگزاري کارگاه ارزیابی و آموزش 
  رابطین سالمت منطقه جزه  جلسه TOT 1برگزاري کارگاه 

  رابطین سالمت ادارات شهرستان جهرم  جلسه 1  آموزش آمادگی در بالیا
  پرسنل ستادي معاونت بهداشتی  جلسه 3  آموزش تئوري و عملی اطفاء حریق

  

10000

11000

12000

13000

14000

تعداد خانوار هاي ارزیابی شده تعداد خانوارهاي آموزش دیده 
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  SARAبرنامه   
در این برنامه کلیه واحدهاي بهداشتی اعم از خانه هاي بهداشت ، پایگاه ها و مراکز خدمات سالمت ،تسهیالت 

زایمانی  از نظر ایمنی و خطر  سازه اي ، غیر سازه اي و عملکردي و مخاطرات تهدید کننده مرکز  بررسی و 

  دند. نتیجه برنامه تحت عنوان زیج بالیا جهت هر واحد استخراج می گردد .ارزیابی می گر

  واحد بهداشتی SARA  80تعداد واحد هاي ارزیابی شده در برنامه 
  

  جهت آشنایی تیم ارزیابی کننده در برنامه سارا (رابطین بالیا ) کارگاه آموزشی برگزار گردیده است.
  

  بهداشتی در برابر بالیا  نتایج ارزیابی ایمنی و خطر واحد هاي
  22/3  سطح ایمنی عملکردي

  74/39  سطح ایمنی سازه اي

  13/43  سطح ایمنی غیر سازه اي

  4  سطح ایمنی کلی

 
 SNSبرنامه 

در واحدهاي بهداشتی اجرا می گردد. این برنامه فعال   SNSجهت کاهش خطر سازه اي و غیر سازه اي برنامه 
  رت پایلوت اجرا شده است.در خانه بهداشت محمد آباد بصو

 EOPبرنامه  
برنامه ملی پاسخ نظام سالمت به حوادث و بالیا حاوي کارکردهاي مدیریتی اختصاصی، و تخصصی نظام سالمت است که براي 

ته خآمادگی و پاسخ ضروري می باشند. این برنامه مبناي برنامه ریزي، آموزش، تمرین و عملیات است که نیازمند ثبت دقیق درس آمو
ها و بکارگیري آنها در بازبینی برنامه است. الزم است این برنامه همه ساله در کلیه واحد هاي بهداشتی بازبینی شده و تمرین (مانور) 

  آن اجرا گردد.
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 EOPفعالیت هاي انجام شده در 

  گروه هدف  تعداد  عنوان

 EOPبرگزاري کارگاه 
جلسه بصورت  3

  منطقه اي
مدیران مراکز بهداشتی 

  و رابطین بالیا
    مرکز 17  مراکز بهداشتی درمانی EOPتدوین 

   مرکز 17  تشکیل تیم هاي پاسخ سریع در مراکز بهداشتی درمانی
)درمراکز بهداشتی  ICSتشکیل سامانه فرماندهی حادثه (
   مرکز 17  درمانی

    نفر 23  ابالغ رابطین بالیا
  زیر برگزار گردیده است:جهت حفظ آمادگی مراکز بهداشتی درمانی تمرین هاي 

  گروه هدف  تعداد  عنوان

مسئولین واحد هاي ستاد معاونت   جلسه 1  برگزاري مانور دور میزي بر اساس سناریوي گوارشی
  بهداشتی

 ICSاعضاء چارت   جلسه 1  برگزاري مانور دور میزي بر اساس سناریوي سیل
  مرکز شهري امام رضا(ع)  جلسه 1  هگیريبرگزاري مانور عملی تخلیه،فراخوان و فرماندهی حادثه ،پنا

  برگزاري جلسات منظم کمیته بهداشت در حوادث غیر مترقبه و شرکت در کارگروه مدیریت بحران دانشگاه
  مسئولین واحد هاي ستاد معاونت بهداشتی  جلسه 3  برگزاري جلسه کمیته بهداشت در حوادث غیر مترقبه

شرکت در جلسه بعنوان نماینده معاونت   جلسه 4  گاهکارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه دانش
  بهداشتی

  
  شوراي سالمت و امنیت غذایی شهرستان

با توجه به اهمیت مقوله سالمت و ارتباط ابعاد مختلف سالمت در حیطه هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، در 
ذایی بررسی و خصوص مشکالت کالن سالمت در سطح شهرستان در کارگروه شوراي سالمت و امنیت غ

  تصمیم گیري می شود .
  تعداد جلسه  موضوعات

  1  بیماري سالک
  2  کارگاه هاي سنتی تولید فرآورده هاي لبنی

  1  اسکان بالدیدگان در شرایط اضطراري
قلیان و راهکار کاهش -نقش الکل در تصادفات-سالک

  بازیافت زباله از مبداء-مصرف
1  
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  حد مدیریت خطر بالیا دیگر اقدامات انجام گرفته توسط وا

  گروه هدف  تعداد/مقدار  عنوان
تجهیزکلیه ساختمان هاي موجود در معاونت 

  بهداشتی به کپسول اطفاء حریق
    

  کلیه پرسنل بهداشت محیط  جلسه 1  کارگاه بهداشت محیط در بالیا
    نفر23  ابالغ رابطین بالیا

    گروه 3  آموزش به دانشجویان اکسترن
یم،چادر،کوله خرید تجهیز ات(بیس

  پشتی،کاور،چراغ قوه ...)
    ریال 70000000

تهیه آمار وضعیت اطفاء حریق کلیه واحدهاي 
  بهداشتی

کلیه مراکز و خانه هاي 
    بهداشت

  بهورزان  جلسه بصورت منطقه اي DSS 2برگزاري کارگاه 

بیمه دانشگاه علوم پزشکی در برابر حوادث و 
  بالیا

کلیه ابنیه و تجهیزات واحد 
  اي تحت پوشش دانشگاهه

با پیگیري هاي بعمل آمده 
مخاطرات زلزله به لیست تعهدات 

  بیمه گر اضافه گردید.
  شرکت اطفا سازان امید جنوب    عقد تفاهم نامه با شرکت خدمات اطفاء حریق

پایش  برنامه هاي مدیریت خطر بالیا در 
  واحدهاي بهداشتی

خانه هاي بهداشت و مراکز   مورد 40
  درمانیبهداشتی 
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  1395جمعیت بر اساس سرشماري کشوري سال فصل نهم: 

 سن
  جمع

  زن  مرد  زن و مرد
  109442  119090  228532  تمامی سنین

  8940  9712  18652  ساله 0-4
  1720  1853  3573  کمتر از یک ساله

  1893  1978  3871  ساله 1
  1787  2056  3843  ساله 2
  1786  1941  3727  ساله 3
  1754  1884  3638  ساله 4

  8235  8509  16744  ساله 5-9
  1712  1762  3474  ساله 5
  1661  1722  3383  ساله 6
  1722  1753  3475  ساله 7
  1592  1584  3176  ساله 8
  1548  1688  3236  ساله 9

  7349  7807  15156  ساله 10-14
  1631  1742  3373  ساله 10
  1507  1623  3130  ساله 11
  1441  1497  2938  ساله 12
  1431  1465  2896  ساله 13
  1339  1480  2819  ساله 14

  7123  8495  15618  ساله 15-19
  1319  1513  2832  ساله 15
  1303  1624  2927  ساله 16
  1456  1611  3067  ساله 17
  1428  1847  3275  ساله 18
  1617  1900  3517  ساله 19

  9188  10421  19609  ساله 20-24
  1686  1864  3550  ساله 20
  1863  1917  3780  هسال 21
  1879  2122  4001  ساله 22
  1737  2145  3882  ساله 23
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  زن  مرد  مردوزن  سن
  2023  2373  4396  ساله 24

  11454  13538  24992  ساله 25-29
  2130  2579  4709  ساله 25
  2231  2674  4905  ساله 26
  2370  2813  5183  ساله 27
  2316  2797  5113  ساله 28
  2407  2675  5082  ساله 29

  12523  13764  26287  ساله 30-34
  2622  3021  5643  ساله 30
  2711  2974  5685  ساله 31
  2643  2806  5449  ساله 32
  2400  2588  4988  ساله 33
  2147  2375  4522  ساله 34

  9683  10346  20029  ساله 35-39
  2329  2549  4878  ساله 35
  2080  2324  4404  ساله 36
  1863  2011  3874  ساله 37
  1708  1779  3487  ساله 38
  1703  1683  3386  ساله 39

  7049  7489  14538  ساله 40-44
  1607  1642  3249  ساله 40
  1429  1554  2983  ساله 41
  1477  1504  2981  ساله 42
  1319  1485  2804  ساله 43
  1217  1304  2521  ساله 44

  6309  6868  13177  ساله 45-49
  1315  1510  2825  ساله 45
  1416  1484  2900  ساله 46
  1243  1335  2578  ساله 47
  1225  1316  2541  ساله 48
  1110  1223  2333  ساله 49
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  زن  مرد  زن و مرد  سن
  5441  5629  11070  ساله 50-54

  1193  1280  2473  ساله 50
  1099  1102  2201  ساله 51
  995  988  1983  ساله 52
  1065  1147  2212  ساله 53
  1089  1112  2201  ساله 54

  4677  5014  9691  ساله 55-59
  1057  1135  2192  ساله 55
  997  983  1980  ساله 56
  947  1017  1964  ساله 57
  879  1026  1905  ساله 58
  797  853  1650  ساله 59

  3787  3771  7558  ساله 60-64
  828  849  1677  ساله 60
  750  752  1502  ساله 61
  713  687  1400  ساله 62
  746  774  1520  ساله 63
  750  709  1459  ساله 64

  2867  2698  5565  ساله 65-69
  687  685  1372  ساله 65
  627  629  1256  ساله 66
  583  505  1088  ساله 67
  479  429  908  ساله 68
  491  450  941  ساله 69

  1538  1417  2955  ساله 70-74
  374  373  747  ساله 70
  388  344  732  ساله 71
  275  252  527  ساله 72
  243  223  466  ساله 73
  258  225  483  ساله 74

  1471  1502  2973  ساله 75-79
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  زن  مرد  زن و مرد  سن
  337  308  645  ساله 75
  292  307  599  ساله 76
  274  288  562  ساله 77
  295  313  608  ساله 78
  273  286  559  ساله 79

  971  1120  2091  ساله 80-84
  239  283  522  ساله 80
  252  309  561  ساله 81
  203  227  430  الهس 82
  140  160  300  ساله 83
  137  141  278  ساله 84

  601  740  1341  ساله 85-89
  123  173  296  ساله 85
  143  156  299  ساله 86
  135  156  291  ساله 87
  122  127  249  ساله 88
  78  128  206  ساله 89

  198  221  419  ساله 90-94
  68  94  162  ساله 90
  63  60  123  ساله 91
  33  37  70  هسال 92
  22  18  40  ساله 93
  12  12  24  ساله 94

  29  24  53  ساله 95-99
  13  14  27  ساله 95
  6  4  10  ساله 96
  3  2  5  ساله 97
  6  4  10  ساله 98
  1    1  ساله 99

  9  5  14  ساله و بیشتر100
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  : در شهرستان جهرم با کلیه تحت پوشش هاي شهر،روستا و عشایر جمعیتکل 

  مرد  زن  کل جمعیت شهرستان  عنوان

  119090  109442  228532  شهرستان

  84144  77707  161851  ساکن درنقاط شهري

  34462  31314  65776  ساکن درنقاط روستایی

  484  421  905  غیرساکن
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  ي هیات امناهاشاخص فصل دهم:

 مخرج  صورت  عنوان شاخص  ردیف
واحد 

 سنجش
 مقدار

1 
تحصیالت تکمیلی  به کل  نسبت دانشجویان دوره

 دانشجویان
 % 2 درصد 1074  24

 % 0  درصد 1074  3 نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان 2
 % 11  درصد 121  13 نسبت جمع استاد و دانشیار به کل اعضاء هیات علمی 3
 9  نفر  121  1074  نسبت تعداد دانشجویان به اعضاي هیات علمی 4

مام وقت جغرافیایی  به کل نسبت اعضاي هیات علمی ت  5
 اعضاي هیات علمی

  % 97  درصد 121  117

6 
نسبت مجموع احراز کنندگان رتبه هاي اول تا سوم 

 1000کشوري به کل دانشجویان ضربدر 
0  1074 

تعداد در 
 0  هزار

8/5  متر مربع 1074 6184 سرانه فضاي آموزشی 1  
8/8  متر مربع 1074 9504 سرانه فضاي خوابگاه دانشجویی 2  
9/6  متر مربع 1074 7382 سرانه فضاي اماکن ورزشی دانشجویان 3  
% 65  درصد 1074 698 درصد دانشجویانی که از خوابگاه استفاده میکنند 4  
 % 2  درصد  1074  20  درصد پوشش خوابگاههاي مشارکتی و خودگردان 5

در صد پوشش مشاوره اي وسالمت روان دانشجویان به   6
  % 35  درصد  1074  371  کل دانشجویان

  3327  تعداد  5637  2310  افزایش (کاهش) تعداد تیراژ نشریات دانشجویی  7

تعداد شرکت هاي دانش بنیان تأسیس یافته در سال   1
 مربوطه

 4  تعداد 5 1

2 
نسبت تعداد مقاالت ایندکس شده در مجالت داخلی به 

 کل تعداد پژوهشگر تطبیق یافته
28 8/83 3/0  تعداد   

3 
داد مقاالت ایندکس شده درمجالت بین المللی نسبت تع

 (خارجی) به کل تعداد پژوهشگر تطبیق یافته
75 8/83 9/0  تعداد   

4 
نسبت تعداد پروژه هاي تحقیقاتی کاربردي پایان یافته 
که در سطح ملی یا استانی مورد استفاده گرفته به کل 

 پروژهاي تحقیقاتی پایان یافته
% 2  درصد 41 1  

5 
ژه هاي تحقیقاتی منجر به پتنت  وثبت مالکیت تعداد پرو

 معنوي
 3  تعداد 2 1
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 مقدار واحد سنجش مخرج  صورت  عنوان شاخص  ردیف

1 

نسبت تعداد دانشجویان طب سنتی (مجموع 
تخصصی طب سنتی،تخصص داروسازي) به کل 

 دانشجویان

% 0  درصد 1074 0  

2 
تعداد مقاالت تخصصی در حوزه طب و داروسازي 

 کل مقاالت سنتی به
% 5  درصد 103 5  

1 
نسبت تعداد مرگ مادران باردار به علل عوارض 

 حاملگی و زایمان به کل موالید زنده
1 891/4  

تعداد در یکصد 
4/20  هزار تولد زنده  

891/4 22 مرگ نوزادان 2 5/4  تعداد در هزار   

891/4 43 مرگ کودکان زیر یک سال 3 8/8  تعداد در هزار   

891/4 51 یر پنج سالمرگ کودکان ز 4 4/10  تعداد در هزار   

109/1 96 مرگ به علت سوانح و حوادث 5 % 9  درصد   

109/1 454 مرگ به علت بیماري قلبی و عروقی 6 % 41  درصد   

109/1 147 مرگ به علت سرطان 7 % 13  درصد   

8 

بار شامل  6پوشش مراقبت دوران بارداري (حداقل 
 20راقبت در م 5هفته اول و  20یک مراقبت در 

 هفته دوم )

258/2  778/2 % 81  درصد   

158/1 پوشش مراقبت پیش از بارداري 9  778/2 % 42  درصد   

10 
سال  30میزان شیوع دیابت در جمعیت  باالي 

 %5  درصد  791/26  299/1  روستایی

054/2 پوشش حداقل دو بار مراقبت پس از زایمان 11  778/2 % 74  درصد   
348/2 زدواج(سالیانه)پوشش خدمات هنگام ا  12  190/1 % 197  درصد   

13 
درصد خانواده هاي کمتر از سه فرزند که داراي 
 فرزند دو ساله بوده که مشاوره فرزندآوري شده اند

659/1  539/2 % 65  درصد   

  



 

 

272 
 مخرج  صورت  عنوان شاخص  ردیف

واحد 
 سنجش

 مقدار

8/1  روز  58527 107232 متوسط اقامت بیمار 1  

% 76  درصد 385 107232 تختضریب اشغال  2  

2/3  نفر 385 1242 سرانه نیروي انسانی به تخت فعال 3  

6/0  نفر 385 232 سرانه نیروهاي پیرا پزشکی به تخت فعال 4  

5 
آمار پایگاههاي اورژانس شهري  تأسیس شده در 

 سال مربوطه
 0  واحد 3 3

6 
آمار پایگاههاي اورژانس جاده اي  تأسیس شده در 

 هسال مربوط
 0  واحد 12 12

% 40  درصد 4865 1944 زایمان به روش سزارین به کل زایمان ها 7  

8 
ساعت در  6درصد بیماران تعیین تکلیف  شده ظرف 

 % 97  درصد  47961  46520  اورژانس هاي بیمارستانی

  57133  نفر  228532  4  نسبت جمعیت به تعداد تخت هاي روان پزشکی  9
 1  نفر 600 551 موجودنسبت کادر پرستاري به تخت   1
 1  نفر 600 427 نسبت پرستار به تخت موجود 2

 3  نفر ICU 55 19نسبت پرستار به تخت در بخش هاي  3

4 
متوسط تعداد  پرستار به بیمار در هر روز در بخش 

 اورژانس
6/9  نفر  76 266944  

5 
نسبت نیروي غیرحرفه اي پرستاري به پرستار حرفه 

 اي
% 3  درصد 427 12  

6 
نسبت پرستار به ازاي هر ده هزار نفر جمعیت تحت 

 پوشش
 19  نفر 228532 427

7 
نسبت پرستاران آموزش دیده دوره هاي کوتاه مدت 
حرفه اي شاغل در بخش هاي ویژه به کل پرستاران 

 شاغل در بخش هاي ویژه
% 100  درصد 87 87  

8 
نسبت  پرستاران شرکت کننده در دوره هاي آموزش 

        پرستاران مداوم به کل
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 مخرج  صورت  عنوان شاخص  ردیف
واحد 
 سنجش

 مقدار

  2,95  تعداد  104195  307375,25  میانگین اقالم دارویی در نسخ  1

2  

نسبت تعداد نمونه برداري و آزمایش 
مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و 

) به PMSبهداشتی در سطح عرضه (
 کل نمونه هاي تعیین شده در برنامه

  %100  درصد  235  235

3  
نسبت تعداد گزارش عوارض ناخواسته 

) به هر پزشک در ADRثبت شده (َِ
 دانشگاه

  4,83  تعداد  100  483

4  

نسبت تعداد واحدهایی که برنامه هاي 
) ارزیابی PRPپیش نیاز بهداشتی (

شده اند به کل واحدهاي تولیدي تحت 
  نظر دانشگاه

  %100  درصد  12  12

5  

ید کننده مواد نسبت تعداد واحدهاي تول
خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 

به تعداد کل  PRP درجه عالیبا 
  واحدهاي تولیدي تحت نظر دانشگاه

  %17  درصد  12  2

6  

نسبت تعداد واحدهاي تولید کننده مواد 
خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 

به تعداد کل  PRP درجه ضعیفبا 
  واحدهاي تولیدي تحت نظر دانشگاه

  %0  درصد  12  0

درصد نمونه هاي مردود شده در   7
  %36  درصد  2370  847  آزمایشگاه به کل نمونه هاي آزمایشگاه

8  
متوسط امتیاز ارزشیابی داروخانه هاي 

  904,7  امتیاز  29  26235  تحت نظارت دانشگاه

متوسط امتیاز ارزشیابی شرکتهاي پخش   9
  910,0  امتیاز  2  1820  دارویی تحت نظارت دانشگاه

10  
نسبت واحدهاي بیمارستانی داراي 
حساب دارویی تفکیک شده به کل 

  واحدها
  %100  درصد  2  2
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 مخرج صورت عنوان شاخص  ردیف

واحد 
 سنجش

 مقدار

11  

نسبت بدهی دارو و ملزومات 
پزشکی کلیه واحدهاي تحت 

پوشش دانشگاه در پایان سال به 
مجموع کل خریدهاي دارو و 

ن سال ملزومات پزشکی در هما
  (میلیارد ریال)

  %23  درصد   240،000،000،000   55،000،000،000

12 

نسبت تعداد نسخ بیمارستانی 
حاوي دارو ملزومات پزشکی 

خارج از فارماکوپه بیمارستان به 
  کل نسخ بیمارستانی

% 0  درصد 68706 0  

13 
میانگین کمبودهاي دارویی 

 15,0  تعداد  12  180  ماهیانه

14 

نشانگر رنگی  درصد استفاده از
تغذیه اي بر روي محصوالت 

مشمول در کارخانه هاي تولیدي 
 تحت پوشش

% 100  درصد 146 146  

15 

درصد اقدامات قانونی انجام شده 
در برابر موارد عدم انطباق یا 

تخلفات مشاهده شده مستند در 
 باز رسیها

% 100  درصد 26 26  

16 

در صد روشهاي آزمون اعتبار 
)به validationبخشی شده(

کل روشهاي آزمون مورد 
 استفاده

% 68  درصد 191 129  

17 
درصد موفقیت در اجراي برنامه 

هاي مهارت 
 )PT/CRM/RMآزمایی(

%95  درصد 19 18  

 


