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  :سخن ریاست
  

 تالشگران و ناتوان او هاي نعمت شمارش از ان گر حساب و عاجزند او ستودن از سخنوران که را خداوندي سپاس

 به علوم دریاي غواصان دست و کنند نمی درك را او ذات اندیش، ژرف افکار که خدایی اند، درمانده او حق ازاداي

  .رسید اونخواهد

روزبه عنوان مهم ترین ابزاردرارزیابی عملکردوبرنامه ریزي جهت آینده محسوب گشته درعصرحاضراطالعات دقیق وبه 

آمار را باید علم وعمل استخراج، بسط وتوسعه دانش هاي تجربی انسانی با استفاده از .واز جایگاه واالیی برخوردار است

  روش هاي گردآوري، تنظیم،پرورش وتحلیل داده هاي تجربی دانست

مهمترین منابع مدیریت اطالعات است واز مهمترین اهداف آمار تولید بهترین اطالعات از داده هاي درواقع یکی از 

  .موجود وسپس استخراج دانش از آن اطالعات  است

  هرگونه سیاستگذاري،برنامه ریزي وتصمیم گیري براي سازمان ،بدون در دست داشتن آمار واطالعات کافی ،دقیق و 

موجود ونیز شرایط گذشته ،نه تنها ما را به وضعیتی ایده آل نزدیک نمی کند ،بلکه تهدیدي به هنگام از شرایط وضع 

در حقیقت انتشار سالنامه آماري در حکم پاسخگویی به دو نیاز مهم یک سازمان یعنی . براي آینده نیز محسوب می شود

  .می باشد "اطالعات"و "مدیریت"

ده که با هدف دستیابی به اطالعات منسجم وکامل از آمارهاي موجود در این سالنامه سومین مجموعه گردآوري شده بو

دانشگاه  در هفت بخش  تهیه گردیده وحاصل تالش بی وقفه همکاران اینجانب در واحد آمار واطالع رسانی دانشگاه 

ارائه شده وهمکاري رابطین محترم آمار در معاونت هاي دانشگاه می باشدوامید است در بهبود کمی وکیفی خدمات 

  .توسط مسئولین وکارکنان واحدهاي مختلف دانشگاه  وبرنامه ریزي صحیح جهت آینده اي بهتر،موثر واقع شود

امیدواریم با ارئه انتقادات وپیشنهادات سازنده خود ما .بدون شک ارائه چنین مجموعه اي خالی از اشکال نیست 

  .رادرپربارنمودن محتواي مجموعه هاي آتی یاري نمایید
  

  واهللا ولی التوفیق

  دکتر رحیم رئوفی

  رئیس  دانشگاه علوم پزشکی جهرم
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  اریخچه دانشگاه علوم پزشکی جهرمت

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 در سال   5000با زیر بناي 1364پس از پیروزي انقالب اسالمی ،ساختمان دانشکده در سال 

 .دانشجوي پرستاري فعالیت مجدد خود را شروع کرد  20دانشجوي پزشکی و  90با پذیرش  1365

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

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

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

،معاونت دانشجویی وفرهنگی ومعاونت وهش وفناوريافتتاح گردید که حوزه ریاست ،معاونت توسعه،معاونت آموزشی ،پژ

دارووغذاي دانشگاه همچنین خوابگاههاي بوستان ،گلستان ،بهارستان وشهیددانشپور،سالن ورزشی دانشگاه وپانسیون 

درضمن معاونتهاي درمان وبهداشتی دانشگاه درمجاورت هم وخارج ازاین .پزشکان دراین مجتمع واقع شده است

  .اشندمجموعه فعال میب

  پرستاري ، یراپزشکی بوده ودر رشته  پزشکی و رشته هاي دانشگاه داراي سه دانشکده پزشکی ، پرستاري و پ

کارشناسی (فوریتهاي پزشکی و)کارشناسی مقطع (علوم آزمایشگاهی ،اتاق عمل ، هوشبري ، بهداشت عمومی 

  .بودندن دانشگاه مشغول به تحصیل درای نفردانشجو 1058تعداد   1392سال دانشجو می پذیردودر)وکاردانی

، ودرمانگاههاي تخصصی مربوطه و) مطهري وپیمانیه(دانشگاه علوم پزشکی جهرم با دوبیمارستان آموزشی درمانی

مرکزوپایگاه بهداشتی  15،شروع به فعالیت نمود  1392در بهمن ماه  همچنین بیمارستان درمانی خاتم االنبیاء خفر که

پایگاه اورژانس  15خانه بهداشت و65مرکز تسهیالت زایمانی ،2مرکزوپایگاه بهداشتی روستایی ،14درمانی شهري، 

  .باشد شهري وجاده اي درحال خدمت رسانی به مردم شهرستان وشهرهاي همجوار می
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  1392اهم موفقیتهاي دانشگاه در سال 
  
  موفقیتهاي چشم گیر دانشگاه درهجدهمین جشنواره قرآن و عترت کارمندان، اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم

  پزشکی کشور 

  سرکار خانم هاجر کیانی(کسب مقام اول ترجمه و مفردات قرآنی در بخش دانشجویی توسط( 

 سرکار خانم مرضیه کارگر (توسط  اساتید کسب مقام دوم ترجمه و مفردات قرآنی در بخش

 )جهرمی

  سرکار خانم آیدا بهمن(کسب عنوان پنجم قرائت در بخش دانشجویی توسط( 

  سرکار خانم فاطمه دهقان(جز قران در بخش دانشجویی توسط 20کسب عنوان هفتم حفظ( 

 پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی کشور  
 جناب آقاي محمد امین قبادي فر(لیف کتاب توسط کسب عنوان سوم بخش تأ( 

 سرکار خانم رویا ارشادپور(کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش نثر ادبی توسط( 

 جناب آقاي محمد امین قبادي فر(کسب عنوان جوانترین دانشجوي نمونه کشوري در رشته دکتراي عمومی توسط( 

 اه در نوزدهیمن جشنواره علوم پزشکی رازيکسب رتبه دوم توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگ 

 راه اندازي مرکز تحقیقات بیماریهاي مشترك انسان و دام 

  تصویب و راه اندازي مرکز تحقیقات مولفه هاي اجتماعی سالمت وتصویب اولیه مرکز تحقیقات بیماریهاي  

 غیر واگیر

  پژوهشی –درصدي در چاپ مقاالت علمی  9/88رشد 

 بین المللی اخالق تولید مثل و سومین همایش ملی اخالق و شیوه هاي نوین درمان  برگزاري اولین کنگره
 ناباروري 

  مشارکت در برگزاري ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین با انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

 در بهمن ماه 

 کی با مرکز تحقیقات سیاستگذاري مشارکت در برگزاري چهارمین کنگره بین المللی کاهش بار سوانح ترافی
 سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دیماه 
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 نداشتن مرگ ومیر مادران وکاهش مرگ ومیر کودکان نسبت به سال قبل  

  درصد 100پوشش واکسیناسیون   

   دریافت انتخاب جناب آقاي عبدالعظیم جوکار بعنوان پرستار نمونه کشوري توسط سازمان نظام پرستاري کشور و
  لوح تقدیر از وزیر محترم بهداشت

  کسب مقام توسط دونفر از پرسنل معاونت بهداشتی در مسابقات پرس سینه کشوري توسط آقایان سامانی وقانع 

 کسب مقام اول در چندین دوره از مسابقات کامپوند استانی  توسط سرکار خانم زهرا مرادیان  

  در آزمون ) به قبل 1385ورودي هاي سال ( نفر از دانشجویان دانشکده ي پزشکی جهرم  20پذیرفته شدن
  دستیاري تخصصی  

  درصد شرکت کنندگان در آزمون جامع علوم پایه ي پزشکی در اسفند ماه  9/97قبولی 

  درصدشرکت کنندگان در آزمون جامع پیش کارورزي در اسفند ماه 100قبولی 

  رح ملی سالمت ایرانیاناجراي ط 

  راه اندازي بیمارستان خاتم االنبیا خفر و انجام نظارت هاي الزم 

  راه اندازي دستگاهHPLC  جهت تکمیل بخش سم شناسی به منظور انجام آزمون سموم 

  

  

 

 
 


