
  
  

  

  

  علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم گاهدانش

  اهم آمارواطالعات دانشگاه
  

  

  تهیه وتنظیم 

  دانشگاه مار واطالع رسانیآ مدیریت

  1390اسفندماه
  

  نفر228292:جمعیت شهرستان

  125533جمعیت شهري:

  (دوزه،قطب آباد،باب انار،خاوران،خفر)5تعداد  شهر:

  102759جمعیت روستایی:

  نفر93:دانشگاهعمومی شاغل در پزشکان

  مطب39پزشکان عمومی درسطح شهرستان:خصوصی مطب 

  مطب16درسطح شهرستان: ینمتخصصخصوصی مطب 

  نفر45متخصصین عضو هیئت علمی :

  نفر21):هیئت علمیشاغل دردانشگاه (غیرمتخصصین 

  نفر13:دانشگاهدندانپزشکان شاغل در

  مطب 33دندانپزشکان داراي مطب درسطح شهرستان:  

  نفر19دندانسازان وبهداران  تجربی:

  20داروخانه درسطح شهرستان: 

  مرکز15آزمایشگاه درسطح شهرستان: 

  مرکز 8مرکز رادیولوژي درسطح شهرستان: 

  مرکز9مرکز فیزیوتراپی درسطح شهرستان:

  مرکز3مرکزبینایی سنجی درسطح شهرستان: 

  مرکز3تعدادمرکزگفتاردرمانی درسطح شهرستان: 

  مرکز2زشنوایی سنجی در سطح شهرستان:تعدادمرک

  مرکز1: 115تعدادمرکز اورژانس 

  پایگاه3تعدادپایگاه اورژانس شهري:

  پایگاه11تعدادپایگاه اورژانس جاده اي: 

  دستگاه25تعدادآمبوالنس فعال:

  مرکز5تعدادمرکز بهداشتی درمانی شهري فعال:

  پایگاه8تعدادپایگاه بهداشتی درمانی شهري فعال:

  مرکز12زبهداشتی درمانی روستایی فعال:تعدادمرک

  پایگاه 1تعدادپایگاه بهداشتی درمانی روستایی فعال:

  مرکز 4تعدادمراکزشبانه روزي:

  مرکز 2تعدادتسهیالت زایمانی:

  خانه65تعدادخانه بهداشت فعال:

  2تعدادپلی کلینیک فوق تخصصی:

  2تعدادبیمارستان:



  رنف65پزشکان متخصص شاغل دردانشگاه:
، 6،زنـان وزایمـان  1،نفرولـوژي اطفـال   6،اطفـال 7خلیشامل(دا
ــم ــدي4چش ــی 1،ارتوپ ــت1،توانبخش ــکی 3،پوس   ،1،روانپزش

ــروق  ــب وعــ ــومی 2قلــ ــی عمــ ــوژي 5،جراحــ   3،ارولــ
،داخلــی 2،عفــونی2،جراحــی مغــز واعصــاب1گــوارش بــالغین 

،پزشـــــــــکی 1،توانبخشـــــــــی1مغزواعصـــــــــاب
  ،7،بیهوشــــی 3،پــــاتولوژي3،رادیولــــوژي2اجتمــــاعی

 )3گوش وحلق وبینی

  

  56ادکل اعضاء هیئت علمی رسمی وپیمانی: تعد
  نفر20نفر مربی:32نفر استادیار:3نفر دانشیار: 1استاد:

  نفر25اعضاي هیئت علمی غیررسمی:

  
  نفر1949پرسنل شاغل دردانشگاه :

  نفر867رسمی وپیمانی:

  نفرK :218طرحی وضریب

  نفر386شبه پیمانی:

  نفر424: 4تبصره 

  نفر17شرکتی: 

  نفر37سایر:

  
  
  

  123تعدادطرح هاي تحقیقاتی مصوب:
  26تعدادمقاالت ایندکس شده:

  9تعدادمقاالت ایندکس نشده:
  21:ارائه شده درهمایشهاي خارجیتعدادمقاالت 
  313:ارائه شده درهمایشهاي داخلیتعدادمقاالت 

  
  خوابگاه6تعدادکل خوابگاههاي دانشجویان:

ظرفیـت                نام خوابگاه                نوع خوابگـاه           
   113فعلی   گلستان                        دختران                           
  141بوســـتان                       دختـــران                             
   129بهارستان                      دختـران                                 

   23دختـران                                                   کوثر             
  210شهیددانشپور                پسـران                                  

  27      پسران      احسان
  

  

  نفر941تعدادکل دانشجویان شاغل به تحصیل :        

    نفر103نفر       اتاق عمل 191پرستاري:      نفر 321پزشکی:

  نفر36نفر و کارشناسی  ناپیوسته:109هوشبري کارشناسی:

  نفر 59نفر                 بهداشت عمومی:65وریتهاي پزشکی:ف

  نفر57علوم آزمایشگاهی:                         

  

  نفر30161راجعه ماهیانه به پلی کلینیک هنري:متوسط م 

  نفر 6912متوسط مراجعه ماهیانه به پلی کلینیک پیمانیه: 

  1652تعدادزایمان طبیعی دربیمارستانها:

  831تعداد سزارین دربیمارستانها: 

  یمارستان مطهريب

                  تخت158تعداد تخت مصوب: 

  تخت153متوسط تعداد تخت فعال : 

  %75درصداشغال تخت بیمارستان:

  بیمارستان پیمانیه

  تخت 137تعداد تخت مصوب:

  تخت 140 : تعداد تخت فعالمتوسط 

  %81درصداشغال تخت بیمارستان:

  تجهیزات پزشکی سرمایه اي بیمارستانها

  عدد5:سونوگرافیعدد           2:ی تی اسکنس

  عدد2:ماموگرافیعدد          2:اکوکاردیوگرافی 

  عدد26:رادیولوژي
  

  


