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علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  گاهدانش
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  تهیه وتنظیم:

  دانشگاه مار واطالع رسانیآ

  1392مهرماه 
  

  

  
  

  1356 : دانشگاه سال تاسیس

  1365ودر1364 شروع فعالیت مجدد بعد ازانقالب فرهنگی :
  نفردانشجوي پرستاري 20نفردانشجوي پزشکی و90ذیرش پ

 1375 تحــت نظــارت مســتقیم وزارت متبــوع :   اســتقالل و
   1386ازدانشکده به دانشگاه : تغییرعنوان 

   1387 افتتاح پردیس دانشگاه :
،آموزشــی توســعه مــدیریت ومنــابع  : ي دانشــگاههــامعاونــت 

ــژوهش، ــاوري پــ ــجویی، دا)1391(وفنــ ــیو نشــ    فرهنگــ
  بهداشتی ،ا،دارووغذ) 1385(درمان،)1389(  

  نفر 1116:اب ورودي بهمن ماه)بااحتس(دانشجویان تعداد
ــکی  ــتاري 361: پزشــــ ــبري 200:پرســــ   176 :هوشــــ

ــوم ــگاهی علــ ــاي پزشــــکی  107:آزمایشــ   23:  فوریتهــ
  137: اتاق عمل 112:بهداشت عمومی 

   نفر 96  تعدادکل اعضاء هیئت علمی:
  نفر34: زن           نفر  62: مرد                   

ــمی : ــر 25رســـــ ــانی :        نفـــــ ــر49پیمـــــ                           نفـــــ
  نفر22طرحی ،سرباز ومتعهدخدمت:

  نفر18پرستاري:   نفر    42بالینی:      نفر 36علوم پایه:
  نفر 38 مربی:    نفر54استادیار:  نفر  3دانشیار:    نفر1 استاد: 

  پیراپزشکی،پزشکی،پرستاري دانشکده ها:
   ،کوثروبهارســــتانبوستان، گلســــتان  :(دختران)خوابگــــاه

  شهیددانشپور واحسان گاه (پسران):خواب
  

  

ــ       2020 :گاهتعــــداد کــــل پرســــنل شــــاغل دردانشـــ
ــمی ــانی     521  :رســ ــانی   325:پیمــ ــبه پیمــ      440:شــ

ــریب    ــام آور وضـــ ــره   k:201طرحی،پیـــ    425: 4تبصـــ
 نفر108سایر:

  899تعدادپرسنل مرد:   1121تعدادپرسنل زن:
ــص   ــکان متخصــ ــل پزشــ ــگاه کــ ــاغل دردانشــ  61:شــ

،پوست3،ارتوپديENT2،2،چشم4،زنان4طفال،ا7(داخلیشامل
جراحــی  ، 3،جراحــی عمــومی4،قلــب وعــروق2،روانپزشــکی2

داخلــــی ،2عفـــونی ،1جراحـــی مغــــز واعصـــاب  ،3کلیـــه 
، فـوق تخصـص   2پزشکی اجتمـاعی ،1توانبخشی،1مغزواعصاب

ــال1درد ــاتولوژي وســرطان اطف ــان ،1،هم ، 1بیماریهــاي کودک
،آســـیب شناســـی 2گـــوارش بـــالغین،1نفرولـــوژي اطفـــال 

      )3،پرتونگاري 6بیهوشی،3
تعداد کل پزشکان متخصص وفوق تخصص شاغل در سـطح   

  نفر 63شهرستان:
  نفر13تعدادمتخصصین داراي مطب: 

  نفر38: راي مطب  در شهرستاناتعدادکل پزشکان عمومی د
  نفر71ه:شاغل دردانشگاتعدادکل پزشکان عمومی 

  نفر 104تعداد کل پزشکان عمومی شاغل در شهرستان:
  نفر9 اد کل دندانپزشکان شاغل در دانشگاه:تعد

  نفر39:راي مطب  درسطح شهرستاناتعدادکل دندانپزشکان  د
  نفر44 :شهرستان شاغل در سطح عدادکل دندانپزشکان ت

  نفر11 :تعداد کل پزشکان داروساز شاغل دردانشگاه
  



  
  11دولتی(دانشگاه): مرکز15 تعدادآزمایشگاه درسطح شهرستان:

  2دولتی(دانشگاه):       26: ه درسطح شهرستانتعداد داروخان
  مرکز1دولتی(دانشگاه):       مرکز9مرکز ترك اعتیاد:
  مرکز4دولتی(دانشگاه):   مرکز 7 :وسونوگرافیمراکز رادیولوژي 

  مرکز2دولتی(دانشگاه):          مرکز 10:مراکز فیزیوتراپی کل
  مرکز1دولتی(دانشگاه):        مرکز 5 مراکزبینایی سنجی:کل 

  رکزم3:سطح شهرستاندرمرکزشنوایی سنجی 
  

  مرکز1: 115مرکز اورژانس 
  پایگاه3پایگاه اورژانس شهري:
  پایگاه11پایگاه اورژانس جاده اي: 

  دستگاه 25تعدادآمبوالنس فعال:
  

  مرکز2:غیرفعال   رکزم 6:ی درمانی شهري فعالتمرکز بهداش
  ایگاهپ9: لپایگاه بهداشتی درمانی شهري فعا

  مرکز1:غیرفعال  مرکز13:مرکزبهداشتی درمانی روستایی فعال
  مرکز1: پایگاه بهداشتی درمانی روستایی فعال

  خانه2:غیرفعال               خانه65  تعدادخانه بهداشت فعال:
  مرکز1 غیرفعال:                 مرکز2 تسهیالت زایمانی فعال:

  مرکز 4مرکزشبانه روزي فعال:
  

  1: آموزشگاه بهورزياد تعد
  

  بیمارستان مطهري

  1352سال بهره برداري اولیه: 
  تخت 173تعداد تخت فعال:   تخت 207ب :  تعداد تخت مصو

  تخت 128تعداد تخت هاي هزینه بر:
  %59: 1392در شش ماهه اول بیمارستان اشغال تخت 

  8351 :1392تعداد بیمارستان بستري شده در شش ماهه اول 
  :وتعدادتخت ها لبخشهاي فعا

  15:اطفال    17: جراحی عمومی   57 :زنان وزایمان
  4ایزوله:   CCU:6  NICU: 6   22نوزادان:  46 :داخلی

  169009: 1392ماهه اول6مراجعین به متخصصین کلینیک در
 1397  متوسط مراجعه روزانه به متخصصین کلینیک هنري:

 یمارستان پیمانیهب
 1379سال بهره برداري اولیه: 

 تخت 184تخت فعال:تعداد   تخت 184تعداد تخت مصوب:
 تخت  57تعداد تخت هاي هزینه بر:

 %8/78: 1392در شش ماهه اول بیمارستان اشغال تخت 
  :1392تعداد بیمارستان بستري شده در شش ماهه اول 

 نفر 12733
 بخشهاي فعال وتعدادتخت ها:

 ICU  :11CCU        :13     62 داخلی:
  2ایزوله:  4سوختگی:    7روانی:   85: جراحی

 
: 1392ماهـه اول 6مراجعین به متخصصین درمانگاه پیمانیـه در 

 نفر 25974
 نفر 214متوسط مراجعه روزانه به متخصصین درمانگاه پیمانیه:

  2:درمانگاه وابسته به بیمارستان          2:فعال بیمارستان

 ه:موجوددربیمارستان هاودرمانگاه هاي وابست خدمات

گفتاردرمانی جی،سن ناییبیرادیولوژي،آزمایشگاه ،پاتولوژي، 

فیزیوتراپی،داروخانه، ماموگرافی،سونوگرافی،سی تی اسکن، 

 الکترومیوگرافی،تستلکتروکاردیوگرافی،ااکوکاردیوگرافی،

گچ گیري،دیالیز ،کولیز ،تست تنفسی، آندوسکوپی  رزش،و

 یستوسکوپی،سلکتروآنسفالوگرافی،برونکوسکوپی،کلونوسکوپی،ا

  ، ،تغذیه،لیزرچشمیکرم رکتوسیگموئیدوسکوپی،پیس

  BMV,MRI,NST،نگ شکن س

دربیمارستانهاي مطهري کل مراجعین به خدمات پاراکلینیک 

  نفر226815: 1392ماهه اول درشش وپیمانیه 
 

  نفر 218432جمعیت کل شهرستان جهرم:

 

  83827 جمعیت روستایی:  114352جمعیت شهري:

 20253..: و متفرقهیم سیار،تجمعیت عشایر ،

  نفر 22پزشک خانواده شهري(مستقردردرمانگاه): 

  نفر 26پزشک خانواده شهري(مستقردرمطب خصوصی): 

  نفر22 پزشک خانواده روستایی:
  


