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 سالنامه آماري

  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم

  1393  

  

  

 

    :تهیه وتنظیم

  وجیهه رحمانیان،میتراقسوريواحدآمارواطالع رسانی دانشگاه : 

ندا ،مریم کارگر،مصلی نژاد،مهندس ماندانا زارعمریم (خانمها رابطین آماري:با تشکر از 

  )زهرا کوهمال ،پوران زاهد نیا،اعظمی

  منصور تفویضیآقاي با تشکر از طراح جلد:  و
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 آینه امروز،آمار تصویر دیروز،

  دورنماي  فردا
  
  

 آمار دقیق،برنامه ریزي بهتر،

  آینده روشن
  

 با آمار بهتر بفهمیم،

 بهتر تصمیم بگیریم
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  باتشکروقدردانی از:

  رئیس  محترم دانشگاهرحیم رئوفی  دکتر

  دکتر محمد رادمهر معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

  معاون محترم آموزشی دانشگاهمحمد صادق صنیع دکتر

  معاون محترم دانشجویی وفرهنگی دانشگاهزین العابدین دست داده  حجت االسالم 

  محترم  پژوهش وفناوري دانشگاهدکترکاوس صلح جو معاون 

  دکترابوالفضل نیکوسیرمعاون محترم غذاودارو دانشگاه

  معاون محترم درمان دانشگاهرضا صحرائی دکتر

  معاون محترم بهداشتی دانشگاهکرامت اله رحمانیان دکتر
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  آمارسیماي واقعیت،ابزارمدیریت
  سخن ریاست:

از حلقه هاي توسعه به شمار میرود.بطوریکه عصر ارتباطات و سه حلقه آمار و اطالعات،برنامه ریزي و مدیریت 
اطالعات وقتی معنا می یابد که جمع آوري اطالعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزي 

 يهر سازمانی میتوان بعنوان شاخص ترین اصل از آن باد نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزي و برنامه ریز
  یکدیگرند.و ملزوم  و این سه الزمن آمار و اطالعات قابل تحقق نیست بدو

این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطالعات نگاه جامعی باشد به اصل آمار، تجسم اینکه آمار و 
آوري می کنند اطالعات یکسري اعداد و ارقام بی شماري هستند که تنها براي پر کردن صفحات آنها را گرد 

امروزه دانایی بشر منوط به داده  تجسم غلطی است که در نگاه بخش کوچکی از مدیران ما بشدت مشهود است.
ها و اطالعاتی است که ماهیت سمت و سوي حرکت بشر را بطور کامل تغییر می دهد و جهانی فراروي ما قرار 

  گرفته که همان اصل اطالعات به آن می گویند.
ین تردیدي می توان اذعان کرد در دنیاي امروزي یکی از شاخص هاي ارزیابی توسعه کشورها بدون کوچکتر

نباید فراموش کنیم که اطالعات طالست و . داشتن نظام و فرآیندهاي کمی و کیفی فعالیت هاي آماري است
  .قدرتی که در اطالعات نهفته شده در هیچ یک از شاخص هاي توسعه نمی توان یافت

   "عاتاطال"و "مدیریت"انتشار سالنامه آماري در حکم پاسخگویی به دو نیاز مهم یک سازمان یعنی در حقیقت 
  می باشد.

مجموعه گردآوري شده بوده که با هدف دستیابی به اطالعات منسجم وکامل از آمارهاي  چهارمیناین سالنامه 
موجود در هفت بخش  تهیه گردیده وحاصل تالش بی وقفه همکاران اینجانب در واحد آمار واطالع رسانی دانشگاه 

وکیفی خدمات ارائه امید است در بهبود کمی  . وهمکاري رابطین محترم آمار در معاونت هاي دانشگاه می باشد
شده توسط مسئولین وکارکنان واحدهاي مختلف دانشگاه  وبرنامه ریزي صحیح جهت آینده اي بهتر،موثر واقع 

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

  یاري نمایید. رادرپربارنمودن محتواي مجموعه هاي آتی

  واهللا ولی التوفیق

  دکتر رحیم رئوفی

  رئیس  دانشگاه علوم پزشکی جهرم
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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 

  شیرازآغاز نمود  .دانشکده پزشکی  فعالیت خود را زیر نظر دانشگاه 

متر مربع باز سازي گردید و  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  1365در سال  

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

  مستقل تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت .
متر مربع زیر 12500مجتمع پردیس  دانشگاه با  1387دانشکده به دانشگاه ارتقاء یافت ودر سال  1386در سال 

 ،دارووغذا ،سعه، آموزشی ،پژوهش وفناوري، دانشجویی وفرهنگی تو هايبنا افتتاح گردید که حوزه ریاست ،معاونت
شی ورزمجموعه درمان وبهداشتی دانشگاه همچنین خوابگاههاي بوستان ،گلستان ،بهارستان وشهیددانشپور،

  دانشگاه وپانسیون پزشکان دراین مجتمع واقع شده است.

دکتري ه ودر رشته هاي:رزیدنت بیهوشی، پزشکی(دانشگاه داراي سه دانشکده پزشکی ، پرستاري و پیراپزشکی بود 
،رشته هاي پرستاري ، اتاق عمل ، هوشبري ، بهداشت عمومی ،علوم  )کارشناسی ارشدانگل شناسی ( ، عمومی)

 آزمایشگاهی ( مقطع کارشناسی)و فوریتهاي پزشکی(کارشناسی وکاردانی)دانشجو 

  دانشگاه مشغول به تحصیل بودند.نفردانشجو دراین  1069تعداد   1393می پذیرد ودرسال 
دانشــگاه علوم پزشــکی جهرم با دوبیمارســتان آموزشــی درمانی(مطهري وپیمانیه) و ودرمانگاههاي تخصــصــی   

ستان درمانی خاتم االنبیاء خفر که در بهمن ماه     9 مرکزو 6شروع به فعالیت نمود ،  1392مربوطه، همچنین بیمار

خانه بهداشت  66،مرکز تسهیالت زایمانی2روستایی ، پایگاه بهداشتی 1 مرکزو14پایگاه بهداشتی درمانی شهري، 
ــهرهاي همجوار             15و تان وشـ ــ ــهرسـ ــانی به مردم شـ ــهري وجاده اي درحال خدمت رسـ  پایگاه اورژانس شـ

  می باشد. 
  



 

 
  
 

هیات   26/12/90درمانی جهرم مصوب جلسه چارت تشکیالتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 دفتر ریاست ریاست دانشگاه

 مدیریت حراست

اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 

 اداره روابط عمومی و امور بین الملل

 مدیریت گزینش

 دبیرخانه هیات امنا

 هدبیرخان
 مدیریت آمار و فناوري اطالعات

مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه 
 آزمایشگاههاي دانشگاه

 اداره پرستاري

 اداره امور حقوقی

معاونت بهداشت و رییس مرکز 
 بهداشت شهرستان

 اداره پیشگیري و مبارزه با بیماریها

اداره سالمت خانواده ،جمعیت 

 مدیریت شبکه

 اداره سالمت  محیط و حرفه اي

 گروه کاهش خطر ،بالیا و حوادث

 گروه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

 گروه آموزش و ارتقاي سالمت

 معاونت درمان

مدیریت امور بیمارستانها 
 و تعالی خدمات بالینی

اداره نظارت و اعتبار 
 بخشی و صدور پروانه ها

هاي مدیرت حوادث و فوریت 
 پزشکی

اداره اقتصاد درمان 
،استاندارد و فناوري 

 سالمت

 معاونت غذا و دارو

اداره امور ازمایشگاه 
 کنترل

مدیریت دارو ،فراورده 
 هاي بیولوژیک و مواد

اداره غذا و 
محصوالت آرایشی و 

 بهداشتی

معاونت فرهنگی 
 دانشجویی

مدیریت امور 

 معاونت پژوهشی و فناوري معاونت آموزشی مدیریت و منابعمعاونت توسعه 

 اداره تربیت بدنی

اداره تعالی فرهنگی 
 و فعالیت هاي فوق

 برنامھ

اداره توسعه فناوري 
 سالمت

اداره اطالع رسانی 
پزشکی و شبکه 

 پژوهش

مدیریت توسعه پژوهش 
،ارزیابی تحقیقات و 

 تحقیقاتی هماهنگی مراکز

توسعه منابع فیزیکی و  اداره
 اداره آموزشهاي مداوم امور عمرانی و تجهیزاتی

 اداره خدمات پشتیبانی

 اداره استعدادهاي درخشان

مدیریت امور دانشجویان  مدیریت امور مالی
 شاهد و ایثارگر

مدیریت برنامه ریزي 
 ،بودجه و پایش عملکرد

اداره مطالعات و توسعه 
 یآموزش علوم پزشک

اداره نوسازي و تحول  مدیریت امور آموزشی 
 و تحصیالت تکمیلی

مدیریت توسعه سرمایه 
 انسانی

اداره امور هیات علمی 
و دبیرخانه هیات 

شبکه ها دانشکده ها و مراکز آموزشی ، 
 درمانی و تحقیقاتی
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 8 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  

  

  حوزه ریاست
  توسعه مدیریت و منابعمعاونت 

   



 
 

www.jums.ac.ir 

 9 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

 

  اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات 

  1393سال  تعداد شکایات واصله به تفکیک مبدأ و موضوع

اداري و   بهداشت  درمان  
غذا و   دانشجویی  آموزشی  مالی

  دارو
حوزه 
  ریاست

جمع 
  کل

شکایات ارجاع شده از دفتر ارزیابی 
  2  0  0  0  0  1  0  1  عملکرد و پاسخگویی به شکایات

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

تحویل با مراجعه مستقیم به اداره 
  20  0  1  0  0  5  2  12  بازرسی

ارجاع شده از دستگاههاي ناظر برون 
  1  0  0  0  0  0  0  1  سازمانی

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

  3  0  1  0  0  0  0  2  سایر مراجعارجاع شده از 
  27  0  2  0  0  6  2  17  جمع

  

  27  تعداد شکایات منتهی به پاسخ ( ختم پرونده)

  15-20  میانگین مدت پاسخگویی به شکایات
  روز

 

  نمودارمقایسه تعدادشکایات واصله  به  دفتررسیدگی به شکایات

 

88

44 41

27

1390سال  1391سال  1392سال  1393سال 
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 10 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  امورحقوقی دانشگاه

تعداد کل پرونده هاي   اجرائی پرونده هاي  پرونده هاي مختومه  نوع پرونده
  کل  حقوقی  کیفري  کل  حقوقی  کیفري  سال  مطروحه

  69  29  8  21  40  6  34  1392سال 

  48  31  6  25  17  13  4  1393سال 

  

 نمودارمقایسه عملکرد امورحقوقی
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 11 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  عملکردکمیته رفاهی دانشگاه 

  مبلغ  تعداد  شرح 
  ریال998/144/747/5  نفر469  اعطاي وام قرض الحسنه رفاهی به کارمندان

  ریال 000/000/428/1  نفر 165  اعطاي وام قرض الحسنه رفاهی به بازنشستگان
  پرداخت کمک هزینه درمانی ، ضروري ومعیشتی به

  کارکنان وبازنشستگان 
  ریال000/000/350/27  نفر 9

  ریال 000/000/350/1    کمک هزینه رهن منازل جهت متخصصین
  ریال 000/200/287/5    دانشگاهپرداخت حق مسکن کارکنان 

پرداخت: بن رمضانیه ،بن عیدانه کارکنان وبازنشستگان،کارت هدیه به مناسبت روزهاي 
مختلف،تخفیف درمانی پرسنل، هدیه به فرزندان ممتاز پرسنل،حق سفر کارکنان واعضاء 

  هیات علمی
  ریال 598/082/587/5  مبلغ

تغییرات حقوقی مربوط به وامهاي دریافتی صدورچک ، تنطیم اسناد حسابداري و دادن 
  ازصندوق رفاهی وثبت آن بصورت ماهیانه

  -  

  -    ماهه 30برگزاري نمایشگاه فرش توسط آقاي پرنیان وفروش فرش درقالب اقساط 
  ریال 000/100/377    برگزاري اردو جهت کارکنان معاونتهاي مختلف دانشگاه

  وتوزیع بین پرسنل %50عدد بلیط با تخفیف 4000انعقاد قرارداد با شهربازي وخرید 
  انعقاد قرارداد بافروشگاه کامپیوتر همشهري جهت خرید نقد واقساط کامپیوتر ولپ تاپ و...

  رایزنی با فروشگاه موبایل چشم انداز جهت خرید نقد واقساط موبایل
  %15رایزنی با کارواش آبگرم پارسیان جهت تخفیف پرسنلی تا 

  نویس قرارداد بیمه تکمیلی وپیگیري پرداخت خسارتهاي درمانتهیه پیش 
 

  و کمکهاي معیشتی اعطایی به کارکنان دانشگاه   تعداد وامها
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 12 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

(رسمی وپیمانی)به تفکیک  انشگاهخروجی د کارکنان   

  

  کارکنان ورودي دانشگاه 
  

  

  

  

  

  1393سال   1392سال   عنوان
  5673  5932  صدوراحکام کارگزینی

  216  300  تشکیل پرونده امورگزینش استخدامی
  48  30  تعدادپرونده هاي مطرح شده درنقل وانتقاالت

  128  170  جذب مشمولین طرح
  4  5  استردادبیمه عمرمتوفیان دانشگاه
  56  74  پرداخت کمک هزینه فوت وازدواج

  64  75  صدور وابطال دفترچه بیمه
 

   

  جمع   فوت  اخراج وانصراف  انتقالی  بازنشسته  
  51  2  4  18  27  1390سال
  46  1  12  7  26  1391سال
  55  2  6  20  27  1392سال 
  32  2  8  11  11  1393سال 

  184  7  30  56  91  جمع

  کارکنان(رسمی وپیمانی)  سال
  

  هیئت علمی

  1  0  1390سال
  5  87  1391سال
  23  3  1392سال 
  5  16  1393سال 

  34  106  جمع
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 13 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

 نمودار کارکنان ورودي وخروجی دانشگاه(رسمی وپیمانی  ) 

 

 

  نمودارمجوزهاي استخدامی تخصیص داده شده به دانشگاه
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 14 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  1393توزیع فراوانی پرسنل شاغل دردانشگاه  درسال 

 

   

  مدرك
  

  محل خدمت

  رسمی

  
  3تبصره   پیمانی

پیام آور طرحی 

 kوضریب 
  جمع  شرکتی  4تبصره 

  144  0  47  1  55  12  29  معاونت آموزشی

  414  0  66  39  50  22  237  معاونت بهداشتی

معاونت پشتیبانی وحوزه 
  ریاست

46  2  46  0  16  0  110  

  21  0  3  1  5  5  7  ستادمعاونت درمان

  94  0  11  6  42  14  21  اورژانس

  521  26  122  88  91  109  85  بیمارستان پیمانیه

  536  5  123  97  106  93  112  بیمارستان مطهري

  114  32  7  24  8  39  4  بیمارستان خفر

  60  0  14  6  24  6  10  معاونت غذاودارو

  12  0  0  0  0  4  8  ماموربه خدمت

  2026  63  409  262  427  306  559  جمع کل

متخصص 6زن) ،3مرد و5نفرپزشک مربوط به طرح پزشک خانواده( 8نفر ماماي و 44(  سایر
  نفر108راننده)  ، جمعا :46وپزشک عمومی مرد  (قراردادي)شاغل در بیمارستانها ، 4مرد،

2134  
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 15 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  برحسب نوع استخدام ومدرك تحصیلیشاغل دردانشگاه  توزیع فراوانی پرسنل 

  مدرك
  

  محل خدمت

فوق   دکترا
فوق   لیسانس  لیسانس

  زیردیپلم  دیپلم  دیپلم
مامور 

دردانشگاههاي 
  دیگر

  جمع

ص
متخ ک   ص
پزش

ومی
عم

ان   
دند شک

پز
ساز  

دارو
  

  559  8  51  103  101  225  26  4  6  30  5  رسمی

  306  4  0  18  51  217  8  3  0  2  3  پیمانی

  3  0  1  12  236  111  61  0  0  427  3  شبه پیمانی
پیام آورطرحی وضریب 

K 
24  17  3  4  4  203  7  0  0  0  262  

  409  0  209  200  0  0  0  0  0  0  0  4تبصره 

  63  0  4  28  0  31  0  0  0  0  0  شرکتی

  2026  12  264  410  270  912  50  12  9  52  35  جمع

  نفرپزشک مربوط به طرح پزشک  8نفر ماماي و 44الزم به ذکر است که با احتساب سایر پرسنل (یک نفر دام پزشک می باشد
نفرمی  108راننده)  که جمعا 46پزشک عمومی مرد  (قراردادي)شاغل در بیمارستانها ، و3متخصص مرد،7زن) ،3مرد و5خانواده(

   نفر می باشد. 2134جمع کل پرسنل شاغل در دانشگاه  باشند

 

  نمودارفراوانی پرسنل شاغل دردانشگاه  

  
 

رسمی
26%

پیمانی
15%

شبه پیمانی
20%

طرحی ،پیام آوروظریب 
کا
12%

4تبصره 
19%

شرکتی
3%

سایر
5%
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 16 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  1393شاغل دردانشگاه  به تفکیک جنسیت ونوع استخدام سال کل پرسنل توزیع فراوانی 

  جنسیت

  نوع استخدام
  جمع  مرد  زن

  559  261  298  رسمی

  306  54  252  پیمانی

  427  202  225  شبه پیمانی

  262  51  211 وپیام آور kطرحی وضریب

  409  290  119  4تبصره 

  63  23  40  شرکتی

  108  61  47  سایر

  2134  942  1192  جمع

  

  1393نمودار فراوانی کل پرسنل شاغل در دانشگاه به تفکیک جنسیت سال 

  
   

56%
44%

زن مرد
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 17 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  روندافزایش پرسنل شاغل در دانشگاه 

  سال

  نوع استخدام
1390  1391  1392  

  

1393  

  865  864  832  867  وپیمانیرسمی 

  427  452  430  386  شبه پیمانی

  842  762  737  696  سایر

  2134  2078  1999  1949  جمع

  

  افزایش پرسنل شاغل در دانشگاه  نمودارروند

  

   

1949

1999

2078

2134

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

1390 1391 1392 1393
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 18 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

 1393پزشکان متخصص وفوق تخصص  شاغل دردانشگاه سال 

  جمع  زن  مرد  نوع تخصص
  9 6  3 داخلی
  4   3  1 قلب

  3 0  3 عفونی
  5 2  3 اطفال

  1 1  0 بیماریهاي کودکان
  1 0  1 هماتولوژي وسرطان اطفال

  2  1  1  نفرولوژي اطفال
  1 1  0 روانپزشکی
  6 0  6 بیهوشی

  6 1  5 پرتونگاري
  5 0  5 آسیب شناسی

  3 0  3 پوست وآمیزشی
  4 1  3 جراحی عمومی

  3 0  3 ارولوژي
  4 1  3 ارتوپدي

  2  0  2  توانبخشی
  1 0  1 جراح مغزواعصاب
  2 1  1 داخلی مغزواعصاب
  1 0  1 گوش ، حلق وبینی

  7 7  0 زنان وزایمان
  5 1  4 چشم

  2 0  2 گوارش بالغین
  2 0  2 پزشکی اجتماعی
  1 0  1 فوق تخصص درد

  1  1  0  غدد بزرگسال
  3  0  3  طب اورژانس

  84  27  57  جمع
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 19 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

 1393، پیمانی و... ) سال پیراپزشکان شاغل دردانشگاه  برحسب رشته هاي شغلی (شامل رسمی 

 زن مرد رشته وتخصص

 7 2 کارشناس امورروانی

 1 0 کارشناس بینائی سنجی

 0 0 کارشناس  شنوائی سنجی

 1 0 بهداشت کاردهان ودندان

 391 62 پرستارلیسانس وباالتر

 4 1 پرستارفوق دیپلم

  99 0 مامالیسانس وباالتر

   59  0  ماما کاردان

 2 25 بهیار

 0 2 بهیارکمک 

 80 35 بهورز

  0 0 بهداشتیار

 20 4 کارشناس  هوشبري

 18 1 کاردان وتکنسین هوشبري

 14 7 کارشناس اتاق عمل

 23 9 کاردان وتکنسین اتاق عمل

 2 22 کارشناس  امورفوریتهاي پزشکی

 0 48 کاردان امورفوریتهاي پزشکی

 1 0 کارشناس امورتوانبخشی

 12 13 کارشناس بهداشت محیط

 4 6 کاردان وتکنسین بهداشت محیط

 1 0 کارشناس حشره شناسی ومبارزه با ناقلین

 4 11 کارشناس  مبارزه با بیماریها
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 20 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

 زن مرد رشته وتخصص

  16 کاردان وتکنسین مبارزه با بیماریها

 6 3 کارشناس بهداشت حرفه اي

 1 2 کاردان بهداشت حرفه اي

 0 0 مربی خدمات بهداشتی

 8 1 کارشناس برنامه وخدمات غذائی (کارشناس تغذیه)

 0 0 کاردان وتکنسین برنامه وخدمات غذائی

 1 1 کارشناس موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی

 0 0 کاردان وتکنسین موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی

 19 10 کارشناس رادیولوژي

 3 6 کاردان وتکنسین رادیولوژي

 42 27 آزمایشگاه کارشناس

 9 11 کاردان وتکنسین آزمایشگاه

 6 0 کارشناس اموربیمارستانها

 1 0 مددکاربهداشتی درمانی

 23 12 مسئول پذیرش ومدارك پزشکی

 1 0 کارشناس فناوري اطالعات سالمت

 15 1 کارشناس  بهداشت خانواده

 27  کاردان وتکنسین بهداشت خانواده

 جمع
338 905 

1243  
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 21 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  و..)دانشگاه علوم پزشکی جهرم  kتعداداعضاء هیئت علمی(رسمی،پیمانی،طرحی،ضریب

 تعداد  سال
1390  81  
1391  85  
1392  98 
1393  99  

 

  نمودارروندتغییرات تعداداعضاي هیئت علمی دانشگاه 

  
  نکته قابل توجه روندصعودي نمودارمی باشد.

  ) دانشگاه k،طرحی وضریباعضاي هیئت علمی (رسمی،پیمانی ،متعهدخدمت 

  1393سال   1392سال  شرح
  99 98 جمع هیئت علمی

  1 1 استاد
  6 4 دانشیار
  51 54 استادیار

  41 39 مربی
  

0

20

40

60

80

100

120

1390 1391 1392 1393
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 22 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  1393)دانشگاه  kضریبنموداراعضاي هیئت علمی (رسمی،پیمانی ،متعهدخدمت ،طرحی و

 

 

  1393شاغل دردانشگاه سال تعداداعضاء هیئت علمی

  مرتبه علمی        
  نوع استخدام

  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد

  28  5  16  6  1  رسمی
  51  29  22  -  -  پیمانی

  3  -  3  -  -  متعهدخدمت
  15  7  8  -  -  طرحی
  1  -  1  -  -  سرباز
  1  -  1  -  -  سایر

  99  41  51  6  1  جمع کل
   می باشند. 7آقاي دکتر عادل پور (چشم پزشک) قرارداد تبصره  

   

0

5

10

15

20

25

30

35

استاد دانشیار استادیار مربی
مرد 0 6 35 19

زن 1 0 16 22

مرد
زن
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 23 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  مقایسه تعداداعضاي هیئت علمی دانشگاه 

  سال
  1392سال   1391سال  1390سال  نوع استخدام

  

  1393سال 

  79  78  58  56  رسمی وپیمانی
  20  20  27  25 وسرباز kطرحی وضریب  

  99  98   85  81  جمع
 

  1393نمودارتعداد کل اعضاي هیئت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت 

  

1393علمی دانشگاه سال  نمودارتعداد کل اعضاي هیئت

  

  

39%61%

زن

مرد

استاد
1%

دانشیار
6%

استادیار
52%

مربی
41%
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 24 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  1393) دانشگاه سالkاسامی اعضاي هیئت علمی(رسمی،پیمانی،متعهدخدمت،طرحی،ضریب
 نوع استخدام

مرتبه 
 ردیف  نام  نام خانوادگی  مدرك تحصیلی  رشته تحصیلی  علمی

 1  فاطمه  امام قرشی  فوق تخصص  نفرولوژي اطفال  استاد رسمی
 2  رضا  اینالو دکتري تخصصی ارولوژي  استادیار پیمانی
 3  حسین  حکیم الهی دکتري تخصصی ارولوژي  استادیار پیمانی
 4  وحید  مقرب  دکتري تخصصی  اطفال  استادیار رسمی

رحمانیان   دکتري تخصصی  اطفال  استادیار پیمانی
 5  احسان  کوشککی

 6  حسن  رضانژاد  pHDدکتري تخصصی   انگل شناسی پزشکی  استادیار پیمانی
 7  کاوس  صلح جو  pHDدکتري تخصصی   انگل شناسی پزشکی  استادیار پیمانی

آسیب شناسی بالینی   استادیار پیمانی
 8  فرهنگ  هوشمند  دکتري تخصصی  وتشریحی

 9  هادي  رضائی یزدي  pHDدکتري تخصصی   باکتري شناسی  استادیار سرباز
 10  لیلی  مصلی نژاد  pHDدکتري تخصصی   برنامه ریزي آموزشی  استادیار رسمی
 11  کاوس  اشراقیان  فوق تخصص  گوارش کبد وبالغین  استادیار پیمانی
 12  فاطمه  افتخاریان  دکتري تخصصی  بیماریهاي داخلی  استادیار پیمانی

بیماریهاي عفونی   استادیار پیمانی
 13  رحیم  رئوفی جهرمی  دکتري تخصصی  وگرمسیري

 14  السادات زینب  فتاح جهرمی  دکتري تخصصی  بیماریهاي قلب و عروق  استادیار پیمانی
 15  عالیه  میرزائی  فوق تخصص  بیماریهاي کودکان  استادیار متعهدخدمت

 16  احمد  رستگاریان  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
 17  محمدصادق  صنیع جهرمی  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
 18  حسن  ضابطیان  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
 19  محمد حسن  دم شناس  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
 20  رضا  صحرائی  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
 21  مسعود  قانعی جهرمی  دکتري تخصصی  بیهوشی  استادیار پیمانی
 22  محمد  رادمهر  فلوشیپ  بیهوشی (درد)  استادیار رسمی
 23  سید اسماعیل  مناقب  دکتري تخصصی  پزشکی اجتماعی  استادیار پیمانی
 24  رضا  ثابت  دکتري تخصصی  توانبخشی  استادیار پیمانی
 25  مرضیه  حق بین  دکتري تخصصی  جراحی  استادیار پیمانی
 26  مجتبی  قائدي  دکتري تخصصی  جراحی  استادیار پیمانی
 27  عبدالعلی  سپید کار  دکتري تخصصی  جراحی  استادیار رسمی

حاجیانی قطب   pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار متعهد خدمت
 28  ملیحه  آبادي

 29  اباذر  روستا زاده میانده  pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار متعهد خدمت

 30  خاطره  دهقانی  دکتري تخصصی  بیماریهاي قلب و عروق  استادیار متعهد خدمت

 31  فائزه  صادقیان  دکتري تخصصی  داخلی  استادیار متعهد خدمت
 32  حسین علی  رستمی پور فرد  دکتري تخصصی  داخلی  استادیار متعهد خدمت
 33  اقدس  شادمهر  دکتري تخصصی  بیماریهاي قلب و عروق  استادیار متعهد خدمت
 34  معصومه  پورمختاري  دکتري تخصصی  ارتوپدي  استادیار متعهد خدمت

 35  محسن  فاصله جهرمی  pHDدکتري تخصصی   پرستاري  استادیار رسمی
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 25 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

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

جراحی کلیه ومجاري   استادیار پیمانی
 36  علیرضا  یوسفی  دکتري تخصصی  ادراري

 37  نادر  دهقانی  دکتري تخصصی  چشم پزشکی  استادیار رسمی
 38  مجتبی  قائدي  دکتري تخصصی  جراحی  استادیار پیمانی

 39  محسن  عادل پور  تخصصیدکتري   چشم پزشکی  استادیار متعهدخدمت
 40  طاهر  یزدچی نژاد  دکتري تخصصی  چشم پزشکی  استادیار رسمی

طالب نیاي   دکتري تخصصی  رادیولوژي  استادیار پیمانی
 41  سمیه السادات  جهرمی

 42  مهشید  البرزي  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار پیمانی
 43  فریده  مقرب  دکتري تخصصی  زنان وزایمان  استادیار پیمانی
 44  محمد  پور احمدي  pHDدکتري تخصصی   علوم تشریحی  استادیار رسمی
 45  حسنعلی  عابدي  pHDدکتري تخصصی   فیزیولوژي  استادیار پیمانی
 46  دانش  جوشقانی  pHDدکتري تخصصی   فیزیولوژي  استادیار رسمی
 47  محمدحسین  مدبر  pHDدکتري تخصصی   قرآن و متون اسالمی  استادیار رسمی

تحصیالت حوزه اي سطح   کالم اسالمی  استادیار پیمانی
 48  لطف اله  دژکام  4

 49  صدیقه الشریعه  بازافکن  pHDدکتري تخصصی   بیوشیمی  استادیار  رسمی
 50  محمد هادي  ثامنی  pHDدکتري تخصصی   زبان انگلیسی  استادیار  پیمانی

 51  ژیال  رحمانیان  دکتري تخصصی  داخلی  استادیار  متعهد خدمت
 52  محمدیعقوب  راجپوت  فوق تخصص  گوارش کبد و بالغین  استادیار رسمی
 53  محمد حسن  دوامی  pHDدکتري تخصصی   انگل شناسی(ایمونولوژي)  دانشیار رسمی
 54  مرتضی  پور احمد  دکتري تخصصی  بیماریهاي عفونی  دانشیار رسمی

 55  محمد  شجاعی  دکتري تخصصی  بیماریهاي قلب وعروق  دانشیار رسمی
 56  کرامت اله  رحمانیان  دکتري تخصصی  پزشکی اجتماعی  دانشیار رسمی
 57  سیدامیدرضا  ذکاوت  دکتري تخصصی  اطفال  دانشیار رسمی
 58  حجت اله  کریمی جشنی  pHDدکتري تخصصی   علوم تشریحی  دانشیار رسمی
 59  عبدالرضا  ستوده جهرمی  کارشناسی ارشد  ایمنولوژي  مربی پیمانی
 60  شیوا  بیگی زاده  کارشناسی ارشد  آمار  مربی پیمانی
 61  اعظم  نامدار  کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت  مربی پیمانی

آموزش پرستاري گرایش   مربی رسمی
 62  سعید  سبحانیان  کارشناسی ارشد  بهداشت

 63  صدیقه  نجفی پور  کارشناسی ارشد  آموزش پزشکی  مربی رسمی
 64  جمیله  نوريصارمی   کارشناسی ارشد  بافت شناسی  مربی پیمانی
 65  رحیم  پندار  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
 66  نحله  پرندآور  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی پیمانی
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 26 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

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

بادیه پیماي   کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
 67  زهره  جهرمی

 68  ابراهیم  شاهسونی  کارشناسی ارشد  بهداشت محیط  مربی پیمانی
 69  سارا  مقدم  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی طرحی
 70  شهره  جوادپور  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
 71  مهدي  کریم یارجهرمی  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی

مدیریت خدمات بهداشتی   مربی پیمانی
 72  یاسر  ساریخانی  کارشناسی ارشد  درمانی

 73  فاطمه  رضائی  کارشناسی ارشد  اپیدمیولوژِي  مربی پیمانی
 74  مهدي  دست پاك  کارشناسی ارشد  زبان انگلیسی  مربی پیمانی
 75  حامد  میر  کارشناسی ارشد  بیوشیمی  مربی پیمانی
 76  معصومه  سنائی جهرمی  کارشناسی ارشد  علوم تشریحی  مربی پیمانی
 77  مرضیه  زمانی  کارشناسی ارشد  تغذیهعلوم   مربی پیمانی

 78  صفر  زارعی  کارشناسی ارشد  فیزیولوژي  مربی رسمی
 79  افسانه  رنجبر  کارشناسی ارشد  فیزیولوژي  مربی رسمی
 80  اکبر  کاظمی  کارشناسی ارشد  میکروب شناسی  مربی پیمانی

فیزیک   پیمانی
 81  مربی  مجید  کوثري  کارشناسی ارشد  پزشکی

 82  محمد هاشم  عبدي  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
 83  محمد علی  منتصري  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی

شهسواري   کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی رسمی
 84  سارا  اصفهانی

 85  زینب السادات  مو سوي فرد  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی طرحی
 86  محسن  حجت  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
 87  بالل  ارمند  کارشناسی ارشد  انگل شناسی  مربی طرحی
 88  لیال  طاهري  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی طرحی
 89  مرضیه  کارگر جهرمی  کارشناسی ارشد  پرستاري بهداشت جامعه  مربی طرحی

پرستاري گرایش داخلی   مربی پیمانی
 90  رسول  اسالمی اکبر  کارشناسی ارشد  وجراحی

 91  فاطمه  قوي  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی پیمانی
 92  ساره  عبدالهی فرد  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی پیمانی

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

 94  مریم  میرزائی  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی  پیمانی

 95  فاطمه  نسیمی  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی  طرحی

 96  فرزاد  پورغالمی جهرمی  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی  طرحی

 97  صفیه  جمالی  کارشناسی ارشد  مامایی  مربی  پیمانی

 98  راضیه  پرنیان  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی

 99  وحید  سعادتمند  کارشناسی ارشد  پرستاري  مربی پیمانی
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 27 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  1393پروژه هاي عمرانی دانشگاه در سال 

یف
رد

  

سال   محل اجرا  پروژهنام 
  شروع

 ریز مساحت
  بنا

  )مربع متر( 
 شرفتیپ

  )ددرص(یکیزیف
 سال
 بهره
  يبردار

  يمجر

تختخوابی  240بیمارستان آموزشی   1
مسکن و   1396  40  25195  1387  جهرم  جهرم

  شهرسازي

 زیالید بخش و ساختمان اداري  2
  دانشگاه  1394  90  940  1392  خفر  خفر مارستانیب

دیالیز(جنب بیمارستان مرکز   3
  دانشگاه  1394  80  1200  1391  جهرم  مطهري)

تختی  10مرکز بهداشتی درمانی   4
  دانشگاه  1394  80  1360  1392  خاوران  خاوران

 10احداث مرکز بهداشتی درمانی   5
  دانشگاه  1395  40  1750  1391  قطب آباد  تختی شبانه روزي کردیان

 10احداث مرکز بهداشتی درمانی   6
  دانشگاه  1394  95  1070  1390  سیمکان  سیمکان تختی

حصار کشی و محوطه سازي   7
  دانشگاه  1394  55  38500  1392  خفر  بیمارستان خفر

  دانشگاه  1394  25  1200  1391  جهرم  ساختمان آموزشی بیمارستان پیمانیه  8

9  
تامین فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی(محوطه سازي سایت 

  دانشگاه)
  دانشگاه  1394  65  17500  1383  جهرم

احداث درمانگاه و بخش اعصاب و   10
  دانشگاه  1394  40  2100  1391  جهرم  روان بیمارستان پیمانیه

احداث دانشکده پرستاري و مامایی   11
  دانشگاه  1395  %3  7100  1393  جهرم  جهرم

احداث مرکز باروري و ناباروري   12
  دانشگاه  1396  %3  2700  1391  جهرم  حکیم سلمان

بلوك زایمانی بیمارستان احداث   13
  دانشگاه  1395  3  3500  1393  جهرم  استاد مطهري

  دانشگاه  1394  60  110  1393  آبسرد  پایگاه اورژانس جاده اي آبسرد  14

سه راهی   يا جاده اورژانس گاهیپا  15
  دانشگاه  1394  90  110  1393  تادوان

  دانشگاه  1394  70  85  1393  فشان  خفر –خانه بهداشت فشان   16
  دانشگاه  1394  60  110  1393  جهرم  خانه بهداشت محمد آباد  17

دو راهی   ي سیمکانا جاده اورژانس گاهیاپ  18
  دانشگاه  1394  35  110  1393  سیمکان

  دانشگاه  1393  100  110  1393  نصیرخانی  ي نصیر خانیا جاده اورژانس گاهیپا  19
  دانشگاه  1394  60  300  1393  جهرم  سالن نمایش شهید دانشپور  20
  دانشگاه  1394  90  1200  1388  جهرم  استخر سر پوشیده سایت پردیس  21
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 28 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  بودجه ،برنامه ریزي وپایش عملکرد

  مبالغ به میلیون ریال                          1393سال  بخش بهداشت و درماناعتبارات  زارشگ                   
شماره 
 برنامه

عنوان 
  برنامه

محل 
  اعتبار

اعتبار 
  مصوب

افزایش 
  مانده  هزینه  تخصیص/وصولی  کل اعتبارمصوب  /کاهش

خدمات   30303
 0 141174 141174 141174 16174 125000  هزینه اي  درمانی

سالمت   30315
 1458 50098 51556 51556  51556  هزینه اي  شهري

سالمت   30316
 1410 54068 55478 55800  55800  هزینه اي  روستایی

فوریتهاي   30314
 903 23097 24000 24000  2400  هزینه اي  پزشکی

30479  
واگذاري به 

بخش 
  خدمات

 1643 857 2500 2500  2500  هزینه اي

 بازنشستگان  30337
 5889 3981 9870 9870  9870  هزینه اي  دولت

  273275 284578   16174  268726  هزینه اي جمع

خدمات   30311
 0 54550 54550 60000 10000 50000  اختصاصی  دارویی

30303 
خدمات 
 15771 479719 495490 495490 170190 325300  اختصاصی  درمانی

30315 
سالمت 
 8254 31746 40000 40000 20000 20000  اختصاصی  شهري

30316 
سالمت 
 2259 47741 50000 50000 15000 35000  اختصاصی  روستایی

 26284 613756 640040 645490  215190  430300  اختصاصی جمع

 جمع کل
هزینه اي 

و  
  اختصاصی

699026  231364  930390 924618 887031 37587 
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 29 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

  1393سال  بخش آموزشاعتبارات  گزارش

  مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                                            

شماره 
 برنامه

محل   عنوان برنامه
  اعتبار

اعتبار 
  مصوب

کاهش/افز
  ایش

کل اعتبار 
  مصوب

تخصیص/و
  مانده  هزینه  صولی

تحقیقات   10506
 3000 1000 4000  4000  4000  هزینه اي  دانشگاهی

30105 
فنی و حرفه 

 250  250  250  250  هزینه اي  اي

30106 
آموزش 
 0 500 500  500  500  هزینه اي  کاردانی

30107 
آموزش 
 269 13731 14000  14000  14000  هزینه اي  کارشناسی

30121 
آموزش 
دکتراي 
  حرفه اي

 337 73759 74096  74096 6174 67922  هزینه اي

فرهنگی   30129
 4298 4095 8393  8500  8500  هزینه اي  ورفاهی

 6222 1178 7400  7400  7400  هزینه اي  یارانه غذا 30479
 14376 94263 108639  6174 102572  هزینه اي جمع

31201 
آموزش 
دکتراي 
  حرفه اي

 0 2000 2000 4000 2000 2000  اختصاصی

 جمع کل
هزینه اي  
واختصاص

  ي
104572 8174  110639 96263 14376 
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 30 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

   اداره نوسازي وتحول اداري دانشگاه

 عملکرد طبقه بندي مشاغل

 تعداد  فرایندها 
 320 ارتقاء طبقه استحقاقی

 43 احتساب مدرك تحصیلی
 33 تغییر عنوان

 290 احتساب تجربه
 2 جانبازياحتساب درصد 

 1 احتساب سنوات ارفاقی  بازنشستگی
 4 تکمیل فرم تعیین مشخصات شغل و شاغل
 48 تشکیل کمیته اجرایی طبقه بندي مشاغل

 240 ارتقاء رتبه مستخدمین
 5 تشکیل جلسه با نماینده وزارت متبوع جهت ارتقاء رتبه

 290 صدور  گواهی خدمت تجربی
 1 اعطاي امتیازات ایثارگري

 31 بررسی مدارك و مستندات تجربی کارکنان جهت ارتقا رتبه خبره و عالی
  35  ارتقا رتبه خبره و عالی

 

 گزارش عملکرد تشکیالت 

 تعداد  فرایندها 
 - تدوین نمودار تشکیالتی حوزه ستادي

 2100 ثبت کلیه اطالعات پرسنلی در سامانه جامع تشکیالت
 - ساماندهی نیروي انسانیاستخراج اطالعات تشکیالتی درخصوص 

 33 ارتقاء پستهاي سازمانی
 15 اعالم ردیف سازمانی

 5 تشکیل جلسه با وزارت متبوع درخصوص تدوین تشکیالت تفصیلی ستادي
 4 بروز رسانی تشکیالت تحت ویندوز

معادل سازي و بروز رسانی لینک سامانه تشکیالت و سامانه پرسنلی به 
 بهداشتتشکیالت جامع وزارت 

- 
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 31 معاونت توسعه مدیریت و منابعو  حوزه ریاست 

 عنوان فعالیتهاي انجام شده آموزش ضمن خدمت

 عنوان فعالیتهاي انجام شده تعداد
 بررسی و تصویب عنوان دوره آموزشی عمومی در کمیته آموزش وتوانمند سازي دانشگاه 389
 بررسی و تدوین تقویم آموزشی واحدهاي تابعه 7

93بررسی وصدور مجوز دوره آموزشی در سال  378  
 پیگیري درخواستهاي پرداخت حق التدریس مدرسین دوره هاي آموزشی 25
 تشکیل جلسه کمیته راهبري آموزش دانشگاه 14
 برگزاري دوره هاي غیر حضوري و نیمه حضوري 11

 بررسی و پرداخت حق الزحمه مسئولین آموزش
 راه اندازي سامانه آزمون آنالین

هاي غیر حضوريتدوین و اعالم ضوابط تهیه و تدوین دوره   
 هماهنگ نمودن برگزاري دوره هاي آموزشی و تفکیک آن با همکاري معاونتهاي تخصصی

 تدوین برنامه عملیاتی واحد آموزش
 تدوین شاخصهاي ارزیابی دوره اي و پایانی عملکرد آموزش

 برقراري ارتباط مستقیم و آنالین سیستم آموزش مداوم با سامانه آموزش ضمن خدمت
  

 برنامه تحول اداري 

 فرایندها
 وروداطالعات شاخصهاي عمومی به سامانه تسما

 برگزاري جلسات کمیسیون تحول اداري
 برگزاري جلسات کمیته هاي فرعی

 ا بالغ اعضاي کمیته تصدي گري مطابق با بخشنامه و ارسال گزارش به وزارت متبوع
مدیرانبرگزاري دوره آموزشی مهارت هاي تخصصی ویژه   

 برگزاري دوره آموزشی برنامه ریزي عملیاتی و تدوین شاخصها
 ارسال گزارش تحلیلی و عملکردي گواهینامه نوع دو به وزرات متبوع

 تکمیل فرمهاي تفاهم نامه تحول اداري و ارائه به استانداري
درصد 15اجراي برنامه اصالحات نظام اداري به میزان   

الکترونیکی فرایندهاافزایش ارائه خدمات   
 تشکیل جلسات آمایش سرزمین

 بررسی مستند سازي کارکنان جهت ارتقاء به رتبه خبره وعالی
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 32 حوزه ریاست (معاونت توسعه مدیریت و منابع)

آموزش کارکنانخالصه گزارش عملکرد واحد   

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 1393آمار و اطالعات عملکرد اجراي دوره هاي آموزشی در سال 

 عنوان 

 شغلی 

 جمع 

 مدیریتی 

 جمع

 فرهنگی و عمومی

 جمع 

توجیهی 
بدو 

استخدا
 م

جمع 
 مدیران  کارکنان  کل

کارکن
 ان 

مدیرا
 ن پایه 

مدیرا
ن 

 میانی

مدیران 
 ارشد

مدیر 
سیاس

 ي

کارکن
 ان 

مدیرا
 ن 

تعداد 
دوره 
هاي 

برگزار 
 شده

درون 
 سازمانی

 361   16 16 15 5   3 5 5 5 340 340 330 حضوري 
غیرحضوري(الکترونیک

 ي )
5 5 5 1 1  - - - 1 6 6 6 -  

  
12  

برون 
 سازمانی

 224         180   6 30 40 140 44 44 44 حضوري 
غیرحضوري(الکترونیک

 ي )
8   

0  

  

8 
  

-  -   -  -   - - 5  5 5  - 13  

 30144 76518 میزان ساعت دوره هاي برگزار شده
10666

2 
4802 1892       6694 2514 34 2548   

11110
2 

 3603   1448 19 1429 46       13 33 2109 22 2087 تعداد شرکت کنندگان دوره ها 

 2824 104821 نفرساعت دوره ها 
10765

4 
565 242       807 21877 533 

2241
0   

13086
2 

 مدیران  164 مدیران 
 سیاسی ارشد میانی  پایه 

 میلیون ریال  160 مدیران 
80 14 1 0 
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 33 حوزه ریاست (معاونت توسعه مدیریت و منابع)

سرانه 
آموز
 ش 

کارکن
 ان 

62 
تعداد 
کارمندا

 ن 

کارکن
 ان  

1887 

بودجه 
آموزشی 

 مصرف شده 

کارکن
 ان 

 میلیون ریال 240
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 34 حوزه ریاست (معاونت توسعه مدیریت و منابع)

  عملکرد واحد فناوري اطالعات و ارتباطات  

  ،بیمارستانهاي مطهري و استاندارد سازي فیزیکی ، سخت افزاري وراه اندازي مرکز داده مجازي دانشگاه
  پیمانیه و اتصال شبکه بیمارستان خاتم االنبیاء خفر به مرکز داده دانشگاه از طریق اینترانت

 ایجاد دو اتاق سرور با استانداردهاي سخت افزاري در بیمارستانهاي مطهري و پیمانیه 

 کلینیک تخصصی هنريهاي مطهري ، پیمانه و اي فیبر نوري در بیمارستانایجاد زیرساخت شبکه 

  50 ارتقاء پهناي باند اینترنت دانشگاه از Mb 155به Mb  
  راه اندازي سامانه سپاس بر اساس دستورالعملهاي وزارت بهداشت و اتصال نرم افزارHIS بیمارستانها به آن  
  انجام تغییرات و اصالحات منطبق با دستورالعملهاي طرح تحول نظام سالمت درHIS سپاس و   
 بار در کشور و تولید سامانه نسخ الکترونیک براي اولین طراحی 

  نوسازي و استقرار پورتال جدید دانشگاه ، برون سپاري خدمات اولیهIT دانشگاه 

  نصب ، استقرار  وراه اندازي: سامانه اساتید، سامانه ارائه خدماتIT سامانه حضور و غیاب، اتوماسیون تغذیه ،
ها و در منازل پکس در بیمارستان ، مدیریت امنیت اطالعات ،سامانهمرکزي، سامانه تجهیزات پزشکی

  متخصصان رادیولوژیست
 طراحی، تولید و پشتیبانی از سامانه هاي اتاق عملیات، مدیریت مالی، هیئت امنا ، بازرسی و امور قراردادها  
 استقرار سامانه آزمون آنالین، سامانه هوشمند نوبت دهی کلینیک هنري  
 قرار تجهیزات زیرساخت اتوماسیون نسخ الکترونیکی در دیتاسنتر جهت راهکارهاي نصب و است

Replication  وSRM 

  انجام دستورالعمل هاي مرتبط با 5,5به  5,1ارتقاء سامانه نرم افزاري زیرساخت مجازي دیتاسنتر ازIT  در
  بیمارستانها جهت کسب امتیازات اعتبار بخشی

 یون حضور وغیاب در درمانگاه هاي سطح شهرنصب دستگاه ها و توسعه اتوماس  
  ،ها،ارتباطات و اینترنت در سراسر دانشگاهسامانه پاسخگویی و رفع مشکالت سخت افزارها، نرم افزارها  
  توسعه شبکهLAN سایت پردیس به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري در زمان انتقال معاونت بهداشتی  
  برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصیIT   
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 معاونت آموزشی
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  دانشگاه موزش مداومآ

  

  عناوین آموزشی برگزار شده دفترآموزش مداوم دانشگاه

  
  برگزار شده دفترآموزش مداوم دانشگاه(حضوري)تعداد دوره هاي آموزشی  مقایسه 
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  1393برنامه هاي حضوري مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم   سال 

  ردیف
 

 دفعات برگزاري امتیاز آموزش مداوم عنوان برنامه

1  
 

  1  امتیاز 3,5  )1کارگاه احیاي قلبی تنفسی (

2  
 

 1 امتیاز 4  کارگاه مدیریت استرس

3  
 

 1 امتیاز 4  ارزیابی سالمت جنینکنفرانس 

4  
 

 1 امتیاز 3,5  شانه  tapingکارگاه 

  1  امتیاز 5  کنفرانس علمی فیزیولوژي ورزشی  5
  1  امتیاز 4  کنفرانس علمی عوارض ناخواسته دارویی  6
  6  امتیاز 3,5  کارگاه زایمان فیزیولوژیک  7

  1  امتیاز 3  کنفرانس علمی سوءمصرف الکل  8
  1  5/2  )1دیابت (کنفرانس علمی   9
  1  5/2  کنفرانس علمی سوء مصرف الکل  10
  1  2  )2کنفرانس علمی دیابت (  11
  1  2  کنفرانس علمی تفسیر گرافی نرمال قفسه صدري  12
  هرکدام یک بار  5/2  )2) و(1کودکان (cprکارگاه   13
  1  5/2  کارگاه تفسیر داده هاي آزمایشگاهی در زمینه هماتولوژي  14
  1  3  علمی آخرین گاید الین درمانی فشار خونکنفرانس   15
  1  5/2  کنفرانس علمی اخالق حرفه اي پرستاري  16
  Anemia (1) 2,75  1 کنفرانس علمی  17
  cpr  5/3  1کارگاه احیاي قلبی ریوي   19
  هرکدام یک بار  3  )2) و(cpr )1کارگاه احیاي قلبی ریوي  20
  1  2  کارگاه تفسیر گازهاي خون شریانی  21
  1  6  کنفرانس علمی کرونا ویروس  22
  1  5/2  کنفرانس علمی بیماریهاي ایسکمک قلبی  23
  1  75/2  کنفرانس علمی عفونتهاي تنفسی فوقاتی  24
  1  2  کنفرانس علمی آشنایی با اصول وشیوه هاي طب مکمل و جایگزین  25
  1  5  کارگاه مهارتهاي زندگی  26
  Anemia (2) 2  1 کنفرانس علمی  27
  1  2  استئو ارتریت زانو کنفرانس علمی  28
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  1393مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم   سال  برنامه هاي حضوري

 دفعات برگزاري  میزان امتیاز  عنوان برنامه  ردیف

  1  2  در نوجوانانAUBمشکالت  کنفرانس علمی  29
  1  25/2  آنتی بیوتیک تراپی کنفرانس علمی  30
  1  5  تداخالت درمانی اعتیاد کنفرانس علمی  31
کارگاه تفسیر داده هاي آزمایشگاهی در زمینه بیماریهاي مرتبط با سندرم   32

 متابولیک
5/4  1  

  1  2 عفونتها ي التهابی لگن کنفرانس علمی  33
  1  5  کارگاه تفسیر داده هاي آزمایشگاهی در زمینه اختالالت  تیروئید  34
  UTI 2  1 کنفرانس علمی کنفرانس علمی  35
  1  5/2  تشخیص توده هاي سینه اي کنفرانس علمی  36
  HIV 2  1 کنفرانس علمی  37
  1  2  استئو پروز کنفرانس علمی  38
  1  2  کارگاه مدیریت بیماران ترومایی  39
  1  2  عفونتهاي تنفسی فوقانی کنفرانس علمی  40
  5  4,5  کارگاه اصول کار با دستگاه تهویه مکانیکی  41
  1  2,5  عفونتهاي قارچی پوستی کنفرانس علمی  42
  1  2  اثرات روانشناختی و اجتماعی الکل کنفرانس علمی  43
  1  5  هموویژیالنس کنفرانس علمی  44
  1  2,5 فرسودگی شغلی و الگوي شادمانی درمانی کنفرانس علمی  45
  1  3,5 هموویژیالنس کنفرانس علمی  46
  هرکدام یک بار  5  )4) و(3)(2)(1کارگاه احیاي قلبی ریوي پیشرفته (  47
  1  3  اورزانسهاي قلب و عروق 1مدون داخلی   48
  1  3  مدون تازه هاي دیابت  49
  1  3  )5مدون داخلی نمونیا(  50
  1  2,5  سینکوب کنفرانس علمی  51
  1  4  کارگاه تفسیر گاز هاي خون شریانی  52
  1  8  همایش ملی فیزیولوژي ورزشی  53
  1  2,5  مدیریت استرس  کنفرانس علمی  54
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  1393مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم   سال  غیرحضوريبرنامه هاي  

  ردیف
 

 امتیاز آموزش مداوم گروه هدف عنوان برنامه

اجراي برنامه خود آموز تصویر برداري از  1
  پستان ویژه متخصصان

 

متخصصین جراحی قفسه 
 –جراحی عمومی -صدري

 زنان و زایمان و رادیولوژي

 امتیاز مدون 12و 14

اجراي برنامه خود آموز تصویر برداري از  2
  پستان ویژه  متخصصین جراحی عمومی

 

 –پزشکان عمومی 
پزشکان خانواده دکتري 

 مامایی

 امتیاز مدون 12

اجراي برنامه خود آموز تصویر برداري از  2
  پستان ویژه  متخصصین زنان و زایمان

 

 –کارشناسی ارشد 
 -کارشناسی رادیولوژي 

 مامایی

 امتیاز مدون12و  14

4   
  

  برنامه خود آموز ترویج تغذیه با شیر مادر

 –پزشکان عمومی 
مامایی  –پزشکان خانواده 

بهداشت  –پرستاري  –
  آموزش بهداشت –عمومی 

 امتیاز 5
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  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز

  پژوهش درآموزش

  
  

 تعداد جلسات جلساتتاریخ شروع  
تعداد اعضا در 

 حال حاضر
تعداد طرح هاي 

 ارسال شده
تعداد طرح 
 هاي مصوب

کمیته پژوهش در 
 آموزش

 طرح47 طرح 60 عضو18 جلسه 47 22/7/1387
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گروه بالینی گروه پرستاري گروه بهداشت گروه میکروب گروه 
فیزیولوژي

میگروه بیوشی گروه آناتومی

2

6

3 3

1 1

2

نمودار ساختارکمیته پژوهش در آموزش  
برحسب تعداد اعضاء وتوزیع افراد از گروههاي آموزشی 

دانشگاه
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   نمودار مقایسه تعداد طرح هاي نگارش شده توسط اعضاي کمیته پژوهش در آموزش
 1393در سال 

  

  نمودار مقایسه نسبت مقاالت پژوهش در آموزش مربوط به طرح هاي مصوب کمیته 
  به کل مقاالت با موضوع آموزشی
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  نمودارمقایسه تعداد طرح هاي تصویبی  کمیته پژوهش در آموزش به تفکیک
  مجریان طرح 

  
  

 بررسی شده تعداد طرح هاي  تعداد جلسات کمیته سال
 4 4  91سال
 8 3  92سال
 10 4  93سال

  

 تعداد طرح هاي تصویبی تعداد طرح هاي ورودي سال
 4 5  91سال
 4 10  92سال
 10 10  93سال
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نمودار مقایسه فعالیت کمیته پژوهش درآموزش برحسب تعداد طرحهاي   تحقیقاتی ورودي 
  وتصویب شده

  
  

  

  EDCکتابهاي موجود در

  تعدادکتاب

 90 سال 91سال   92سال  93سال 

242  222 202 180 
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  ) وابسته به مرکز توسعه :SKILL LABمرکز مهارت هاي بالینی(

  نمودارفراوانی موالژهاي مرکز مهارتهاي بالینی برحسب نوع

  

  

  

  

  برنامه ریزي درسی و تدوین طرح درس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  1393سال  
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  کمیته المپیاد علمی دانشجویی

نمودار مقایسه تعداد دانشجویان شرکت کننده در آزمون درون دانشگاهی 

المپیاددانشگاه

  

  1393الی 1391رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله کشوري المپیاد سال

 هکشوري حیطه علوم پایالمپیاد چهارمین آزمون انفرادي  *رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم  در مرحله
 7رتبه: 1391در سال

 هالمپیاد کشوري حیطه علوم پایپنجمین آزمون انفرادي  *رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم  در مرحله
 11: رتبه1392در سال

 وم پایهعلحیطه المپیاد کشوري ششمین آزمون انفرادي  *رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم  در مرحله
  برنز) 7نقره و  1طال،1مدال( 9: کسب 1393در سال
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در ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزیدگان 
  کشور

برنز در ششمین المپیاد دانشجویان کشور، توسط دانشجویان دانشگاه  7مدال نقره و 1مدال طال،  1کسب 
  دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور  49در بین جهرم علوم پزشکی 

  

 اسامی دانشجویان برگزیده دانشگاه در ششمین المپیاد علمی دانشجویان سراسر کشور

 مدال رشته نام و نام خانوادگی برگزیدگان ردیف

 طال استدالل بالینی حیطه پریا کوهی 1

 نقره حیطه مدیریت نظام سالمت  فاطمه رحمانیان 2

 برنز حیطه علوم پایه علیرضا صحرائیان 3

 برنز حیطه استدالل بالینی مژگان سبزپور 4

 برنز حیطه مدیریت نظام سالمت محمد خواجه اي 5

 برنز حیطه مدیریت نظام سالمت آرش مهبودي 6

 برنز (هوش مصنوعی)نوآورانه  وحید سیفی 7

 برنز نوآورانه (هوش مصنوعی) نسرین اکرمی 8

 برنز نوآورانه (هوش مصنوعی) مریم پایدار 9

 

  نائل گردیدند : مدال برنزحیطه نوآورانه (هوش مصنوعی) دانشجویان به کسب  گروهی همچنین در مرحله

  عبارتند از: به ترتیب*تیم هاي برتر حیطه نوآورانه 

  علوم پزشکی شیرازدانشگاه  
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  
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  اسامی  برگزیدگان مرحله درون دانشگاهی ششمین المپیاد علمی دانشجویان
  علوم پزشکی جهرم 

یف
رد

 

  
ام 

 ون
ام

ن
گی

واد
خان

 

رشته 
 تحصیلی

شماره 
 دانشجویی

  
 حیطه

  
رتبه در آزمون درون 

 سال ورود مقطع دانشگاهی

 آرش مهبودي 1
مدیریت در نظام  8718104737 87پزشکی 

 سالمت
 87 بالینی اول

 فاطمه رحمانیان 2
مدیریت در نظام  9018104125 90پزشکی

 سالمت
 90 فیزیوپاتولوژي دوم

 محمد خواجه اي 3
مدیریت در نظام  8718104711 87پزشکی 

 سالمت
 87 بالینی سوم

 علیرضا صحرائیان 4
 88 بالینی اول علوم پایه 8818104825 88پزشکی

 فرزانه علی پور 5
 88 بالینی دوم علوم پایه 8818104829 88پزشکی

6 
محمد امین قبادي 

 فرد
 88 بالینی سوم علوم پایه 8818104835 88پزشکی

 پریا کوهی 7
 86 بالینی اول استدالل بالینی 8618104636 86پزشکی

 محمد علیشاهی 8
 86پزشکی

8618104628 
 بالینی 86 دوم استدالل بالینی

 مژگان سبز پور 9
  8718104718 87پزشکی

87 
 استدالل بالینی

 
 سوم

 بالینی

 مریم پایدار 10
هنر در آموزش  8818104806 88پزشکی

 پزشکی
 88 بالینی اول

 نسرین اکرمی 11
در آموزش  هنر 8818104803 88پزشکی

 پزشکی
 88 بالینی دوم

 وحید سیفی 12
 88پزشکی

هنر در آموزش  8818104822
 پزشکی

 بالینی 88 سوم
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  کمیته استعدادهاي درخشان

  »1393عملکرد دفتر استعدادهاي درخشان در سال« 

  برگزاري کارگاههاي تخصصی ویژه استعدادهاي درخشان -الف

 گروه هدف
 تعداد

شرکت 
 کننده

 اهداف کارگاه
تعداد 
 کارگاه

  ردیف عنوان کارگاه

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

7 
آشنایی و طریقه استفاده از 

  کتابخانه دیجیتال
1 

کتابخانه دیجیتال پایگاه 

Clinical key 
1. 

دانشجویان برتر دانشکده 
 پرستاري

 .2 پروپوزال نویسی 1 افزایش توان طرح نویسی 41

 17 88برتر پزشکی دانشجویان 
افزایش توان پروپوزال  

 نویسی
 .3 پروپوزال نویسی 1

 18 88دانشجویان برتر  پزشکی 
چگونگی پیدا کردن عنوان 

 طرح
 .4 ایده پردازي 1

 .5 سرچ اطالعات 1 یافتن مقاالت مرتبط 8 88دانشجویان برتر پزشکی 

 13 88دانشجویان پزشکی 
آشنایی با قوانین اخالقی 

 پژوهش
 .6 در پژوهشاخالق  1

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

 .7 جستجوي منابع الکترونیکی 1 چگونگی یافتن مقاالت 20

 .8 سرچ اطالعات 1 یافتن مقاالت مرتبط 40 دانشجویان برتر هوشبري

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

 .9  ایده پردازي 2 چگونگی انتخاب عنوان طرح 22

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان

 .10 ایده پردازي 1 چگونگی انتخاب عنوان طرح 35

دانشجویان استعدادهاي 
 درخشان دانشکده پرستاري

 .11 کتابخانه دیجیتال 2 آشنایی با کتابخانه دیجیتال 15

 .12 پروپوزال نویسی 1 چگونگی تکمیل پروپوزال 28 دانشجویان  برتربهداشت

 .13 اطالعاتسرچ  1 چگونگی یافتن مقاالت 28 دانشجویان برتر بهداشت

 .14 اخالق در پژوهش 1 رعایت قوانین پژوهشی 28 دانشجویان برتربهداشت
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 گروه هدف
 تعداد

شرکت 
 کننده

 اهداف کارگاه
تعداد 
 کارگاه

  ردیف عنوان کارگاه

 .15 ایده پردازي 1 چگونگی یافتن عنوان طرح 40 دانشجویان برترپزشکی

 40 دانشجویان برتر پزشکی
چگونگی تکمیل فرم 

 پروپوزال
 .16 پروپوزال نویسی 1

دانشجویان برتر دانشکده 
 پرستاري

56 
چگونگی تکمیل فرم 

 پروپوزال
 .17 پروپوزال نویسی 1

دانشجویان برتر استعدادهاي 
  درخشان

  1  وجه به اهداف نظام سالمتت  3
پوشش همگانی خدمات 

  سالمت
18. 

  5  وجه به اهداف نظام سالمتت  150  دانشجویان برتر دانشگاه
خدمات پوشش همگانی 
  سالمت

19. 

دانشجویان برتر استعدادهاي 
  درخشان

  1  وجه به اهداف نظام سالمتت  3
پوشش همگانی خدمات 

  سالمت
20. 

دانشجویان برتر استعدادهاي 
  درخشان

3  

آشنایی دانشجویان با انواع 

سواالت بالینی و سناریو 
  نویسی

 .21  استدالل بالینی  1

دانشجویان برتر استعدادهاي 
  درخشان

3  
 دانشجویان با تعاریفآشنایی 

هوش مصنوعی و بازیها و 
  آموزش پزشکی

 .22  هنر در آموزش پزشکی  1

دانشجویان برتر استعدادهاي 

  درخشان
3  

آشنایی دانشجویان با تعاریف 
هوش مصنوعی و بازیها و 

  آموزش پزشکی
 .23  هوش مصنوعی(استاد مدعو)  1

دانشجویان برتر استعدادهاي 
  درخشان

20  
بیان مباحث عملی و 
  تکنیکال ژن درمانی

 .24  ژن تراپی(استاد مدعو)  2

دانشجویان برتر استعدادهاي 
  درخشان

15  
-پرسشنامه هنجار و ناهنجار

  بررسی پایایی و روایی
 .25  نحوه تدوین پرسشنامه  1
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پرداخت هزینه شرکت دانشجویان استعدادهاي درخشان و نخبگان در همایش هاي علمی داخل و خارج از  -ب
  کشور 

تعداد  اعزامعلت 
دانشجوي 
شرکت 
 کننده

محل 
 برگزاري

بدون  ردیف  عنوان همایش
ارائه 
 مقاله

با ارائه 
 مقاله

  1 دوازدهمین همایش بین المللی ایمونولوژي و آلرژي  ایران تهران 1 * 
 2  اولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل  مشهد  1 * 

  3  پزشکی پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم  یزد  4 * 

بیستمین کنگره سراسري انجمن علمی تخصصی باروري و   اصفهان  1 * 
 4  ناباروري ایران

 5  پانزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی  شاهرود  6 * 

 6  پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران  تهران  2 * 

 7  و مامایی ایران چهاردهمین کنگره بین المللی زنان  تهران  2 * 

 8  کنگره بین المللی پیشگیري از بیماریهاي قلب و عروق  شیراز  1 * 

هفتمین همایش کشوري یادگیري الکترونیکی در علوم   تهران  1 * 
 9  پزشکی

 10  دومین کنگره کشوري پژوهش هاي علوم پزشکی  ارومیه  3 * 

 11  همایش سراسري اخالق و فرهنگ در علوم سالمت  تهران  3 * 

 12  کنگره پژوهشهاي کاربردي در سرطان هاي شایع ایران  ارومیه  1 * 

  13  کنگره کشوري دانشجویی علوم دارویی  مازندران  1 * 
  14  بیست و سومین کنگره بیماریهاي عفونی و گرمسیري ایران  تهران  3  * 
  15  همایش کشوري آموزش و مشاوره در سالمت باروري  مشهد  1  * 
  16  نهمین سمینار  بین المللی پرستاري و مامایی رویان  تهران  5  * 
  17  کنگره زنان و مامایی  ترکیه (انتالیا)  3  * 

  Amee  18کنگره   میالن(ایتالیا)  4  * 

  Mefs  19کنگره   ابوظبی  8  * 
COGE 2014  پاریس  5  *  کنگره   20  
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  کشورمشارکت دانشجویان استعدادهاي درخشان در کنگره هاي داخل و خارج 

  کنگره داخلی  کنگره خارجی سال ردیف
1 1390 8  147  
2 1391  13  17  
3  1392  24  3  
4  1393  0  56  

  

تهیه منابع علمی ( کتب و نشریات ضروري ) و نرم افزاري مورد نیاز استعدادهاي درخشان 
  دانشگاهها

 تعداد دانشجوي متقاضی تعداد عنوان
 40 جلد25 خرید کتاب

  

  فوق برنامه (زبان، کامپیوتر و...)برگزاري کالسهاي 

 تعداد دانشجوي شرکت کننده تعداد  کالسهاي  برگزار شده عنوان
 نفر35 جلسه(توسط یک مدرس)25 برگزاري کالس زبان
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نمودار مقایسه  دانشجویان استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل دانشجویان استعداد 
  درخشان به مقاطع باالتر

 

  
  

  

   

4

5 5 5

0

1

2

3

4

5

6

1390 1391 1392 1393

)ورود بدون آزمون و باآزمون(کارشناسی به کارشناسی ارشد

4

5

6

3

0

1

2

3

4

5

6

7

1390 1391 1392 1393

دستیاري آزمون



 

www.jums.ac.ir 

 53 معاونت آموزشی

 کمیته دانش  پژوهی 

  1393هدایت و نظارت بر آیین نامه دانش پژوهی  درسال 

 افراد متقاضی سال
تعداد 
 مشاوره

تعداد پرونده هاي بررسی 
 شده جهت ارتقاء

1393 
  دکتر حجت اله کریمی جشنی ، دکتر محمد پوراحمدي

 دکتر محمدحسن  دوامی،دکتر لیلی مصلی نژاد
8 

4 

 

  

 1393کریمی جشنی از مرتبه استادیاري به دانشیاري در اسفندماه  ارتقاء جناب آقاي دکتر 

  

 آموزش پاسخگو(جامعه نگر):

 نیازسنجی آموزشی از اساتید -1

 اجراي کارگاه جهت اساتید هیئت علمی و دانشجویان   -2

 جهت استفاده دانشجویان رشته هاي مختلف در درس فارماکولوژي  داروخانه مدلراه اندازي  -3

 قرار دادن برنامه خودمراقبتی در کوریکلوم درسی  -4

 آموزش عموم ( در مساجد و ...) در خصوص بیماریهاي شایع  -5

 ارتباط با انجمن ام اس  -6
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  ارزشیابی گروه هاي آموزشی

 ردیف گروه آموزشی تعداد اساتید گروه  انجام ارزشیابی از طریق سایت پایش
1393  1392  

  10 10 میکروب و انگل    
  

گروه 
 پزشکی

  
  
  
1  

  9 4 معارف  
  4 4 آناتومی  
  5 4 زبان  
  4 4 بیوشیمی  
  4 3 فیزیولوژي 
  5 7 2 گروه بهداشت 
  10 10  3 گروه علوم آزمایشگاهی 
  22 25 4 فیزیوپاتولوژي 
  45 32 5 دانشکده پرستاري و مامایی 

  

 )Internal Evaluationارزشیابی درونی(

 گروههاي آموزشی بالینی و علوم پایه  ارزیابی درونیروند اجراي 

 ردیف
ارزشیابی درونی 

 بالینی
ارزشیابی درونی علوم 

 پایه
دفعات ارزشیابی 

 1393 1392  تا کنون

 انجام شده - 3  اطفال 1

 انجام شده انجام شده  2 فیزیولوژي جراحی 2

 انجام شده -  2 میکروب داخلی 3

  شدهانجام  -  1 بیوشیمی زنان 4
 انجام شده. %80 انجام شده  2 معارف چشم 5

 انجام شده. %80 انجام شده  2 پزشکی اجتماعی بیهوشی 6
  

 

  

 



 

www.jums.ac.ir 

 55 معاونت آموزشی

  آنالیز آزمون ها:

 نمودار مقایسه تعداد آزمون هاي آنالیز شده
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    :EDCکمیته ي مشورتی دانشجویی در

 با ارائه مقاله توسط دانشجویان ساري و تهران مشارکت در کنگره آموزش پزشکی در 

 جناب  -سرکارخانم فرزانه علی پور( 88زبان توسط دانشجویان پزشکی و پرستاري  گزاري کالس بر

 )آقاي قبادي فر

  خانم آوا حسینی و آقاي شهرام جامعی 93برگزاري کالس زبان توسط دانشجویان پزشکی ، 

 توسط دانشجویان عضو8و  7(شماره  آماده سازي و طراحی دو شماره نشریه  انگلیسی شاین (  

 چاپ ششمین نشریه انگلیسی شاین توسط دانشجویان فعال کمیته 

 )طرح تحقیقاتی)3انجام طرح هاي پژوهش درآموزش 

  برگزاري جلسات منظم هفتگی با حضور مدیریت محترم مرکزتوسعه،کارشناس مربوطه ،دبیر و

 دانشجویان عضو هسته مرکزي کمیته بصورت یک هفته در میان 

  برحسب رشته تحصیلی وسال ورودEDCنموداراعضاء کمیته مشورتی دانشجویی در
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  93-94مشارکت دانشجویان در کالسهاي زبان  ترم اول سال تحصیلی 

  تعداد مدرسین  تعداد دانشجویان شرکت کننده  تعداد جلسات

  نفر2  نفر 25  جلسه 5

  نفر2  نفر30  جلسه8

  

  تعداد کارگاه هاي  برگزار شده جهت دانشجویان

 تعداد کارگاههاي دانشجویی سال
93  16  
92 14  
91 9 
90 2  

  

  واحد رشد و بالندگی اساتید 

 93سال اعضاء کمیته توانمند سازي اساتید در 

  تعداد  توانمندسازي اساتیداعضاي کمیته 
  1 گروه بالینی

  3 گروه پرستاري
  6 علوم پایه گروه

 

  فعالیت هاي کمتیه توانمند ساز ي 

 کارگاههاي برگزار شده تعداد  سال
90 7 
91  6 
92  9 
93  12 
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  اهم عملکرد دانشکده پزشکی
 نفر 5( بار اولین براي شهریه اخذ با پزشکی دکتراي مقطع در تحصیلی مازاد دانشجویان پذیرش(  
 ارشد مقطع در شناسی انگل رشته دانشجویان پذیرش  
  1393درصد شرکت کنندگان در آزمون جامع علوم پایه اسفند ماه  65/95قبولی 

  1393درصد شرکت کنندگان در آزمون جامع پیش کارورزي اسفند ماه  55/96قبولی 

 ن آزمون دستیاري(تحصیالت تکمیلی) توسط دانشگاه علوم کسب رتبه ي اول شاخص قبول شدگا
دانشجویان  1393پزشکی جهرم که سهم قابل توجهی از پذیرفته شدگان مربوط به آزمون دستیاري سال 

 پزشکی دانشکده ي پزشکی می باشد.

  قطب شامل دانشگاه هاي علوم پزشکی (شیراز،جهرم، فسا،بوشهر،یاسوج،  2کسب رتبه ي

 1393ط دکتر علیرضا صحراییان در آزمون جامع پیش کارورزي اسفند ماه بندرعباس)توس

  درصد برتر کشور در آزمون جامع پیش کارورزي  5/2کشوري و قرار گرفتن در بین  17کسب رتبه ي
 1393توسط دکتر علیرضا صحراییان در آزمون جامع پیش کارورزي اسفند ماه 

 دید براي اولین بار در سطح دانشگاهبرگزاري کالس فارماکولوژي بالینی به سبک ج 

  برگزاري کالس نماهاي رادیولوژي توسط متخصصین رادیولوژي و ارتوپدي براي اولین بار در سطح

 دانشگاه  با توجه به نیازسنجی بین معاونت آموزشی و معاونت درمان(اداره ي رادیولوژي) 

  ریس کنفرانسی و برگزاري آزمون در ) به صورت تد1393ارائه ي متفاوت درس اخالق پزشکی (دي ماه
 پایان همان روز و کسب رضایت بیشتر دانشجویان و اساتید از این روش

 برگزاري کالسهاي اناتومی و فیزیولوژي به صورت کمک آموزشی قبل از امتحان علوم پایه 

 سبک جدید ارائه درس  مقدمات عملی در دوره فیزیوپاتولوژي 

 در کارآموزي "طب اورژانس"نی و وارد کردن بخش مهم و موثر تغییر در برخی رتیشن هاي بالی )

 1393از بهمن ماه  اکسترنی)

  براي اولین بار در سطح دانشگاه دردوره ي کارورزي  "طب سرپایی "وارد کردن بخش یک ماهه ي )
 )1393مصوب بهمن ماه 
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  رمجهتعداد پذیرفته شدگان، دانشجویان، فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی 

 
  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال 

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

پذیرفته 
 شدگان

231 72 159 259 99 160 247 104 143 217  100  117  

  671  398  1069 636 422 1058 622 341 963 590 351 941 دانشجویان
فارغ 

 التحصیالن
102 58 44 188 59 129 143 56 87 195  63  132  

  

  1392سال

 دکتراي حرفه اي  کارشناسی کاردانی 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 29 19 48 114 65 179 0 20 20 پذیرفته شدگان

 205 129 334 431 259 690 0 34 34 دانشجویان

فارغ 
 التحصیالن

3 3 0 94 33 61 46 20 26 

  

  1393سال 
  کل دکتراي حرفه اي  ارشدکارشناسی   کارشناسی کاردانی 

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

  117  100  217 25 20 45  2  2  4 90 62 152 0 16 16 پذیرفته شدگان
  671  398  1069 203 132 335  2  2  4 466 234 700 0 30 30 دانشجویان

  132  63  195 22 12 34  0  0  0 110 35 145 0 16 16 فارغ التحصیالن
لغایت  01/01/1393وفارغ التحصیالن از  20/11/1393الزم به ذکر است که آمار داننشجویان شاغل به تحصیل  مربوط به 

  می باشد. 29/12/1393
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 1393 -1394دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه  سال تحصیلی 

 پسر دختر کل رشته
 132 203 335 پزشکی

 73 109 182 پرستاري
 41 87 128 اتاق عمل

 39 86 125 هوشبري (کارشناسی پیوسته)
 3 2 5 هوشبري(کارشناسی نا پیوسته)

 41 0 41 فوریتهاي پزشکی(کارشناسی نا پیوسته)
 30 0  30 فوریتهاي پزشکی (کاردانی)

 34 69 103 علوم آزمایشگاهی
 3 113 116 بهداشت عمومی

  2  2  4  کارشناسی ارشد انگل شناسی
 398 671 1069 جمع کل

  می باشد. 20/11/1393الزم به ذکر است که آمار داننشجویان شاغل به تحصیل  مربوط به 

  نمودارمقایسه دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک جنسیت سال
  1393 -1394تحصیلی  

  
  

دختر
63%

پسر
37%
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  نمودارمقایسه دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیک مقطع تحصیلی در سال 
  1393 -1394تحصیلی 

  

  1393-1394دانشجویان پذیرفته شده در سال تحصیلی 

جنسیت                                                                                                              
  رشته تحصیلی                     

  
  مقطع    

    جنسیت
  زن  مرد  جمع کل

  45  25  20  دکتري  پزشکی
  4  2  2  (کارشناسی ارشد)  شناسیانگل 

  38  23  15  کارشناسی  پرستاري
  24  17  7  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  21  18  3  کارشناسی بهداشت عمومی

  25  16  9  (کارشناسی پیوسته)  هوشبري
  23  16  7  (کارشناسی پیوسته)  اتاق عمل

  21  0  21  (کارشناسی ناپیوسته)  فوریتهاي پزشکی
  16  0  16  کاردانی)(   فوریتهاي پزشکی

  217  117  100  جمع کل

  

31.3%

0.4%
65.5%

2.8%

دکتراي حرفه اي
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کاردانی
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 نمودارمقایسه پذیرش دانشجودردانشگاه علوم پزشکی جهرم

  
  

  
  

  نمودارمقایسه پذیرفته شدگان و فارغ التحصیالن دانشگاه
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  1393و..) شاغل دردانشگاه سال  kتعداداعضاء هیئت علمی(رسمی،پیمانی،طرحی،ضریب

  
  کلجمع   مربی  استادیار  دانشیار  استاد

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

-  1  6  0  35  16  19  22  60  39  

   می باشند. 7یک نفر (چشم پزشک) قرارداد تبصره  

  مرتبه علمی        
  نوع استخدام

جمع   مربی  استادیار  دانشیار  استاد
  کل

  28  5  16  6  1  رسمی
  51  29  22  -  -  پیمانی

  3  -  3  -  -  متعهدخدمت
  15  7  8  -  -  طرحی
  1  -  1  -  -  سرباز
  1  -  1  -  -  سایر

  99  41  51  6  1  جمع کل
 

  1393سال  )Kاعضاي هیئت علمی (رسمی پیمانی طرحی وضریب 
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  جمع  پرستاري ومامایی  بالینی  علوم پایه  
  1  -  1  -  استاد

  6  -  4  2  دانشیار
  51  2  36  13  استادیار

  41  28  -  13  مربی
  99  30  41  28  جمع

   

 ،متعهدخدمت)k(رسمی،پیمانی،طرحی،ضریبنمودارمقایسه تعداداعضاء هیئت علمی 
  دانشگاه
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  اهم عملکرد امور هیات علمی دانشگاه 

 برگزاري نشست صمیانه ي اعضاي هیات علمی با ریاست، معاونت آموزشی و روساي دانشکده ها 

  مصوبه ي هیات اجرایی جذب دانشگاه 75اجراي بیش از 

 3-  پرونده ي جذب هیات علمی قرارداد یک ساله براي تبدیل وضعیت به پیمانی  و ارسال  25تکمیل
 به  وزارت

 برگزاري اولین فراخوان بورس سراسري در سه رشته 

  برگزاري روز استاد و تقدیر از زحمات اعضاي محترم هیات علمی و اساتید دانشکده هاي پرستاري و

 پزشکی  با اهداء کارت هدیه و شاخه گل

 

  اهم فعالیتهاي اداره کل آموزش دانشگاه

  1393قبول شدگان  در مقاطع باالترسال 

  تعداد    عنوان
  نفر 12    پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد 

  نفر 25    دستیاري  مقطع شدگان پذیرفته
  

  

  1393صدور گواهینامه موقت تحصیلی سال 

  تعداد  عنوان
  6  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته پزشکی 

  14   رشته پرستاري تحصیلی موقت گواهینامه صدور
  9  اتاق عمل  رشته تحصیلی موقت گواهینامه صدور
  21  هوشبري  رشته تحصیلی موقت گواهینامه صدور
  3  بهداشت  رشته تحصیلی موقت گواهینامه صدور

  14   فوریتهاي پزشکی  رشته تحصیلی موقت گواهینامه صدور
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  درخواست انتقال و میهمانی

  از سایرمراکز آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی جهرم  از دانشگاه علوم پزشکی جهرم به سایر مراکز آموزشی
  نفر 9تعداد کل تقاضا:   نفر 49تعداد کل تقاضا: 

  مخالفت  موافقت  مخالفت  موافقت
پزشکی و  دانشکده از نفر 21(نفر 30

نفر از دانشکده پرستاري و  9
  پیراپزشکی )

  
نفر موافقت با تغییر رشته و  1

  انتقال
  

  
نفر از دانشکده پزشکی  16نفر  ( 18

نفر از دانشکده پرستاري و  2و 
  پیراپزشکی)

  
 دانشکده از نفر 1(نفر  5

نفر از دانشکده  4پزشکی و 
  پرستاري و پیراپزشکی)

  
پزشکی و  دانشکده نفر از 3( نفر 4

فر از دانشکده پرستاري و ن 1
  پیراپزشکی)

  

 تجهیزات سمعی بصري 

 LCD ویدئوپروژکتور نام دانشکده سال
کیس 
 کامپیوتر

 ویژواالیزر اورهد اسالیدپروژکتور

1393 
 - - - 10  5 10 پزشکی

 5 7 3 11 4 8 پرستاري

  استفاده می باشند.جدول فوق مربوط به حوزه معاونت آموزشی بوده وشامل تجهیزاتی است که مورد 
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 معاونت فرهنگی دانشجویی
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  مدیریت امور دانشجویی 
  94-93هاي دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال تحصیلی خوابگاه

  ظرفیت فعلی  نوع  نام خوابگاه
ظرفیت 
  استاندارد

  زیربنا  متراژ کل

  116 155  دختران  بوستان

  10200مشترك 

2000  

  2000  116 138 دختران  گلستان

  2010  115 135  دختران  بهارستان

  400  400  22 24 دختران  پیمانیه(کوثر)

  6410  10600  369  452  دختران  جمع خوابگاه دختران

  2514  5890  125  204  پسران  شهیددانشپور

  180  340  20  18  پسران  احسان(کلینیک هنري)

  2694  6230  145  222  پسران  جمع خوابگاه پسران
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

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

 ):    نفر(متأهلین تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 متر مربع 340مساحت کل خوابگاه: -6  1358 سال احداث: -5
 متأهلین  پسران   نوع خوابگاه:   دختران -8  1360سال بهره وري: -7
 نفر  18تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه: -10  متر مربع 180مساحت 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

  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 ساختمانیتعداد بلوك 

 - مساحت سالن اجتماعات 4 تعداد دستشویی ها 11 تعداد کل اتاق ها
 - مساحت سالن غذاخوري 1 تعداد خطوط تلفن شهري 31 تعداد کل تخت ها

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

 - مساحت بوفه 2 تعداد اجاق گاز 8 تعداد یخچال ها
تعداد کپسول آتش 

 نشانی
 - مساحت فضاي ورزشی   3

  

  ندارددارد سیستم ایاب و ذهاب: -19      نداردداردسیستم خنک کننده :  -18

  خیر   بلی نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟آیا  19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20

         0   تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه: -21

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

 93-94سال تحصیلی:                                                                                                                                      خوابگاه نوع واحد:
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  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

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

 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -4 ماهانه:              ریالمیزان اجاره بها  -3
 متر مربع 400مساحت کل خوابگاه: -6  1389سال احداث: -5
 متأهلین  پسران نوع خوابگاه:   دختران  -8  1390سال بهره وري: -7
 نفر24تعداد 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 

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

  گاز گرمایش خوابگاه:نوع سوخت  -14

  

  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  :امکانات برحسب تعداد -16
 15 مساحت سالن مطالعه 6 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 - مساحت سالن اجتماعات 2 تعداد دستشویی ها 12 تعداد کل اتاق ها
 - مساحت سالن غذاخوري - تعداد خطوط تلفن شهري 48 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

تعداد کپسول آتش 
 نشانی

 - مساحت فضاي ورزشی   2

  

  ندارد  سیستم ایاب و ذهاب: دارد  -19    دارد سیستم خنک کننده : دار  -18

  خیر   آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20

       نفرپاره وقت خدماتی 1تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -21

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

-94سال تحصیلی:                               خوابگاه                                                                     نوع واحد:
93 
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  بسمه تعالی
  پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

-93سال تحصیلی:                                                       خوابگاه                                               نوع واحد:
92 

     

  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

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
 متر مربع (مشترك) 10200مساحت کل خوابگاه:  -6  1385سال احداث: -5
 متأهلینپسران  خوابگاه:   دختراننوع  -8  1390سال بهره وري: -7
 نفر  135تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه:  -10  متر مربع 2010مساحت زیربنا: -9

با ذکر سایر    استیجاري   وقفی   مالکیت: دولتی -11
  نوع

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

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

  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

  

  ندارد سیستم ایاب و ذهاب: دارد -19      نداردسیستم خنک کننده : دارد  -18

  خیر   آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20

  نفرمشترك با خوابگاه گلستان و بهارستان 6مرد    نفر      4تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:   زن -21



 

www.jums.ac.ir 

 72 معاونت فرهنگی دانشجویی

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

-93سال تحصیلی:                                                                                                                                          خوابگاه واحد:نوع 
92 

 

  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

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

 54337061تلفن: -4 میزان اجاره بها ماهانه:              ریال -3
 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -6  1371سال احداث: -5
 متر مربع (مشترك) 10200مساحت کل خوابگاه: -8  1374سال بهره وري: -7
 متأهلین  پسران نوع خوابگاه:   دخترا ن   -10  متر مربع2000مساحت زیربنا: -9

با سایر    استیجاري   وقفی   مالکیت: دولتی  -11
  ذکر نوع

 نفر  151تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه: -12

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

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

   گاز و گازوئیل نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15
  

  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -16
 174 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 151 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 46 تعداد یخچال ها

تعداد کپسول آتش 
 نشانی

 2000 مساحت فضاي ورزشی   4

  

  ندارد سیستم ایاب و ذهاب: دارد   -19    ندارد  سیستم خنک کننده : دارد  -18

   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
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  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

-93سال تحصیلی:                                                            خوابگاه                                         نوع واحد:
92 

  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
 تعداد ساکنین استفاده کننده از خوابگاه (متأهلین):     نفر -6  1371احداث: سال -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   169تعداد 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 تعداد: -16

 

  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17
 174 مساحت سالن مطالعه 18 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 18 تعداد دستشویی ها 44 تعداد کل اتاق ها
مساحت سالن 

 اجتماعات
180 

 169 تعداد کل تخت ها
تعداد خطوط تلفن 

 شهري
2 

مساحت سالن 
 غذاخوري

- 

 12 تعداد دوش هاي حمام
تعداد خطوط تلفن راه 

 دور
 24 مساحت سالن تلویزیون 1

 - 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 ایاب و ذهاب: دارد  -19    ندارد  سیستم خنک کننده : دارد  -18
  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

توجه به مجتمع بودن خوابگاه ها ي گلستان وبوستان ،سالن اجتماعات ، سالن مطالعه ، تلویزیون ، فضاي  با
  ورزشی  بین این دو خوابگاه مشترك می باشد.
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 74 معاونت فرهنگی دانشجویی

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
  

-93سال تحصیلی:                                                                                                                                           خوابگاه نوع واحد:
92 

 

  مشخصات خوابگاه هاي دانشگاه

 دانشگاهآدرس: بولوار شهید مطهري، سایت پردیس  -2 شهید دانشپور نام 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

 نفر  204تعداد دانشجویان استفاده کننده از خوابگاه: -12

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

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

   گاز نوع سوخت گرمایش خوابگاه: -15

  

  امکانات  برحسب مساحت (متر مربع) -17  امکانات برحسب تعداد: -16
 42 مساحت سالن مطالعه 15 تعداد توالت ها 1 تعداد بلوك ساختمانی

 - مساحت سالن اجتماعات 18 تعداد دستشویی ها 54 تعداد کل اتاق ها
 - مساحت سالن غذاخوري 1 تعداد خطوط تلفن شهري 194 ها تعداد کل تخت

 57 مساحت سالن تلویزیون  تعداد خطوط تلفن راه دور 18 تعداد دوش هاي حمام
 45 مساحت نمازخانه 1 تعداد تلویزیون 4 تعداد آبسردکن ها
 20 مساحت بوفه 8 تعداد اجاق گاز 55 تعداد یخچال ها

تعداد کپسول آتش 
 نشانی

 1430 مساحت فضاي ورزشی   5

  

  ندارد  سیستم ایاب و ذهاب: دارد  -19    ندارد سیستم خنک کننده : دارد   -18

   خیر   آیا نیاز به سرویس ایاب وذهاب وجود دارد؟ بلی 19در صورت پاسخ منفی به سوال   -20

  نفر4مرد   تعداد پرسنل شاغل در خوابگاه:    -21
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 75 معاونت فرهنگی دانشجویی

  93-94دانشگاه  سال تحصیلیفعالیت صندوق رفاه 

  کل مبلغ  مبلغ به ریال  تعداد  زمان  نوع وام

  وام تحصیلی

-93نیمسال اول تحصیلی 
 000/530/892/3  ریال000/985/751/1  نفر 572  94

-93نیمسال دوم تحصیلی   ریال
  ریال 000/545/140/2  نفر 577  94

  وام مسکن

-93نیمسال اول تحصیلی 
  ریال 000/250/38  نفر 15  94

-93نیمسال دوم تحصیلی   ریال 000/750/87
  ریال 000/500/49  نفر 17  94

  وام ضروري

-93نیمسال اول تحصیلی 
 918  ریال918/572/299  نفر 79  94

-93نیمسال دوم تحصیلی   ریال947/493/
  ریال 000/375/194  نفر 47  94

  وام خرید کاال

-93نیمسال اول تحصیلی 
  ریال 000/500/52  نفر 21  94

-93نیمسال دوم تحصیلی   ریال 000/500/52
94  -  -  

  ودیعه مسکن

-93نیمسال اول تحصیلی 
  ریال 000/000/25  نفر 1  94

-93نیمسال دوم تحصیلی   ریال 000/000/75
  ریال 000/000/50  نفر 2  94

بیمه خدمات 
  ریال 250/768/23  ریال 250/768/23  نفر 67  93-92سال تحصیلی   درمانی

  ریال000/577/17  ریال 000/577/17  نفر 1085  93-92سال تحصیلی   بیمه حوادث
  کاردانشجویی

تعداد نفرات کار   نیمسال 
  دانشجویی

  نفر 72  93-92نیمسال اول 
  نفر 70  93-92نیمسال دوم 
  نفر 99  94-93نیمسال اول 
  نفر 111  94-93نیمسال دوم 
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 76 معاونت فرهنگی دانشجویی

  وضعیت سلف سرویسهاي دانشگاه                                         

سال                                     
  عنوان                                   

1393  
  

  407  مساحت سلف دانشکده پرستاري
  576  مساحت سلف دانشکده پزشکی

  983  جمع مساحت
  9/0  سرانه

  خوب  وضعیت
  

  آمار غذاي توزیع شده در سلف سرویس دانشگاه

تعداد پرس                                  
وسال                                                                          

  نام سلف

تعداد پرس غذاي 
  دانشجویی

  تعداد پرس غذاي مراسم ها

1393  1393  

  پرس      7705  پرس 265631  سلف پردیس
  ----  ----  سلف پرستاري
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 77 معاونت فرهنگی دانشجویی

  اداره تعالی فرهنگی و فعالیت هاي فوق برنامه 

  فعالیتهاي قرآ ن و عترت
 

 تعداد شرکت کننده نوع فعالیت ردیف
ره جشنوا نیجهرم در نوزدهم یدانشگاه علوم پزشک انیو دانشجو دیدرخشش اسات 1

/ یرشته مفردات قران يمقام دوم کشور معروفی فاطمه–قران و عترت سراسر کشور 
ور پ ییحی درضایو حم یمقام پنجم قرائت/ فاطمه دهقان ، فاطمه صادق دابهمنیا

دوم ترجمه و مفردات  مقامکارگر  هی/ خانم مرض ییبخش دانشجو ریتقد ستهیشا
  دیبخش اسات یقران

 

برگزاري کرسی هاي تالوت با حضور قاریان ممتاز شهرستان جهرم و اجراي گروه  2
  تواشیح 

نفر  200  

نفر  200  برگزاري کرسی تالوت با دعوت از قاري بین المللی محمود کریمی نیا از یزد  3  
برگزاري مرحله کتبی و شفاهی نوزدهمین جشنواره قران و عترت دانشجویان، اساتید  4

  و کارکنان در دانشگاه  
نفر 871  

نفر  70  برگزاري جلسات ختم قرآن در خوابگاه ها و حسینیه دانشگاه جهت دانشجویان  5  
نفر  500  برگزاري جشن روز مادر و میالد حضرت زهرا(س)  6  
نفر  400  برگزاري جشن میالد امام علی(ع) همراه با قرعه کشی زائرین کربال  7  
نفر  200  برگزاري دومین کنگره شب شعر فاطمی  8  

نفر  200  برگزاري مراسم معنوي لیله الرغایب در تپه شهدا   10  
نفر  30  برگزاري مراسم بزرگداشت مقام جانبازان در معاونت فرهنگی و دانشجویی  11  
نفر  100  دعاي ندبه (هفتگی)  -دعاي توسل  -برگزاري مراسم زیارت عاشورا 12  
نفر  700  برگزاري مراسم جشن عید غدیر در محوطه باز پردیس دانشگاه  13  
نفر  300  برگزاري مراسم جشن به مناسبت سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س)  14  
نفر  100  مادران دانشجو و اهداء جوایز به آنها برگزاري مراسم جشن 15  
برگزاري مراسم عزاداري به مناسبت دو دهه محرم و صفر  همراه با سخنرانی و سینه  16

  زنی و پذیرایی از عزاداران 
نفر  800  

نفر  300  برگزاري مراسم شهادت حضرت فاطمه در ایام فاطمیه در حسینیه دانشگاه  17  
نفر 80  بازدید از نمایشگاه یادمان یاس کبود در دارالقران امام علی(ع)  18  
نفر 180  سیتئاتر پرد ی(ص) در سالن آمفیجشن بزرگ حضرت محمد مصطف يبرگزار 19  
ت) اهل سن یمفت نیشیاف(معاون پ سیقاب يوری – یخارج يها تیدعوت از شخص 20

  یشناس عهیش تیبا محو -هیشده از روس عهیتازه ش
نفر  200  
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 78 معاونت فرهنگی دانشجویی

  1393فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه سال 

  
   

فعالیتنوع  ردیف  تعداد شرکت کننده 
  نفر 200 تشییع پیکر شهید مفقود االثر حمیدرضا اولیایی در دانشگاه   1
سال دفاع مقدس)  8برگزاري دومین یادواره شهدا با حضور سردار کوثري( سردار  2 نفر 1000   
نفر 200 برگزاري شب شعر دفاع مقدس   3  
نفر 500 برگزاري نمایشگاه کتاب با تخفیف دانشجویی و ثبت نام جشنواره فرهنگی  4  
نفر 1000 برگزاري نمایشگاه حجاب و عفاف 5  
نفر 100 برگزاري مسابقه احکام دانشجویی 6  
کارگاه آموزش خانواده جهت دانشجویان با محوریت تربیت فرزند در دنیاي مدرن /هنر همسرداري  7

 در زندگی مشترك/ انتخاب همسر در دنیاي کنونی 
نفر 200  

93برپایی مراسم معارفه دانشجویان ورودي  8 نفر 150   
85برگزاري مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی  9 نفر 50   

شرکت دانشجویان در همایش بزرگداشت پروفسور حسابی در دانشگاه جهرم با حضور مهندس ایرج  10
 حسابی 

نفر 80  

نفر 50 دیدار دانشجویان با سرکار خانم نیلچی در همایش حرمت و کرامت زن مسلمان در اجتماع  11  
نفر 80 بازدید و زیارت از امامزادگان شهر جهرم  12  
نفر 120 حضور دانشجویان در سینما و سالن تئاتر اداره ارشاد   13  
دوره 12 برگزاري جلسات شوراي فرهنگی  14  
اجرا 15 اجراي موفق گروه کر دانشجویی 15  
 -برگزاري کارگاه دانش افزایی و توانمندسازي اساتید دانشگاه با عنوان جلوه هاي معلمی پیامبر اعظم 16

 با حضور دکتر مدبر عضو هیات علمی دانشگاه 
نفر40  

استاد  -برگزاري کارگاه دانش افزایی اساتید با عنوان مقایسه ادیان ابراهیمی با حضور استاد میمنه 17
 دانشگاه آزاد  

رنف 50  

با –برگزاري کارگاه دانش افزایی اساتید با عنوان نگاهی تطبیقی بر خداشناسی اسالم و یهودیت  18
 حضور دکتر دژکام امام جمعه محترم شهرستان و عضو محترم هیات علمی دانشگاه 

نفر 50  

با –برگزاري کرسی آزاد اندیشی با عنوان توافقنامه هسته اي ژنو برد بزرگ یا شکست تاریخی  19
 حضور حجج اسالم دست داده و بهرامی 

نفر 200  

با حضور استاد بهرام پور –برگزاري کرسی آزاد اندیشی با عنوان جنگ نرم  20 نفر 200   
با حضور دکتر کشاورز استاد  -برگزاري کرسی آزاد اندیشی رابطه سالم دختر و پسر در دانشگاه 21

 دانشگاه شیراز  
نفر 200  

برگزاري منظم کالس هاي آموزشی و هنري، کالس هاي تجوید و تفسیر قرآن مجید و دیگر  22
 کالس هاي هنري سفره آرایی، آشپزي و ... جهت دانشجویان 

نفر250          

با حضور اساتیدي از دارالقران –برگزاري نشست هاي طرح صالحین  23 نفر50   
شعربرگزاري سلسله کالس هاي آموزشی انجمن  24 دوره 48   
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 79 معاونت فرهنگی دانشجویی

  1393فعالیت هاي فرهنگی و فوق برنامه سال 

    

 تعداد شرکت کننده نوع فعالیت ردیف
  نفر 50  89برگزاري مراسم دانش آموختگی علوم آزمایشگاهی   25

برگزاري کارگاه ارتقاء تخصصی مدیران تحت عنوان (مهارت خودآگاهی) جهت مدیران   26
  نفر 50  هنرپروران استاد دانشگاه شیرازمجموعه با حضور سرکار خانم دکتر 

برگزاري مرحله اول سمینار مدیریت در نهج البالغه با حضور دکتر مدبر عضو هیات علمی   27
 دانشگاه

  نفر 200

  نفر 200  برگزاري مرحله دوم سمینار مدیریت در نهج البالغه با حضور دکتر مدبر  28

فرهنگی در بخش ارائه عملکرد یکساله در شرکت و نمود قابل توجه غرفه اداره تعالی   29
  -----  ششمین جشنواره فرهنگی کشور

در ششمین  90کسب مقام اول کشوري توسط خانم آزاده میرشکاري دانشجوي پرستاري   30
  ------  جشنواره فرهنگی سراسر کشور تحت عنوان مصرف دارو

  نفر 80  89برگزاري مراسم دانش آموختگی هوشبري و اتاق عمل   31

برگزاري مراسم تقدیر از جانبازان معاونت دانشجویی فرهنگی همزمان با میالد با سعادت   32
  نفر 40  حضرت عباس(س)

برگزاي مراسم معارفه کانون ها و تشکل هاي دانشجویی جهت اشنایی بیشتر دانشجویان   33
  نفر 200  ورودي جدید با فعالیت هاي ایشان

  نفر 100  رقیه (س) در حسینیه دانشگاهبرگزاري مراسم سوگواري حضرت   34

اعزام جمع کثیري از دانشجویان محب اهل بیت در همایش شیرخوارگان حسینی در   35
  نفر 40  مصالي نماز شهرستان

برگزاري سومین یادواره شهدا با حضور آزاده ي سرافراز سید ناصر حسینی پور نویسنده   36
  نفر 1000  کتاب پایی که جا ماند.

37  
 –برگزاري مراسم روز دانشجو همزمان با سراسر کشور در سالن آمفی تئاتر پردیس دانشگاه 

همراه با تقدیر از دانشجویان برتر بخش هاي آموزشی، المپیاد، دانشجویان نمونه و فعالین 
  فرهنگی

  نفر 240

 فیلم 40پخش    پخش منظم فیلم در سالن آمفی تئاتر به صورت هفتگی توسط کانون فیلم  38
  نفر 200  91برگزاري مراسم فارغ التحصیلی فوریت هاي پزشکی و بهداشت ورودي   39

برگزاري کارگاه دانش افزایی اساتید و اعضاي محترم هیات علمی تحت عنوان پرورش   40
  نفر 29  با حضور دکتر مدبر عضو محترم هیات  علمی دانشگاه -عقالنی از دیدگاه قران و روایات

ساله کارکنان دانشگاه با موضوع عاشورایی  15تا  3نمایشگاه  نقاشی فرزندان برگزاري   41
  نفر بازدید 700  همراه با اهداء جوایز به نفرات برتر

  نفر 90  برگزاري سلسله جلسات آسیب شناسی روانی با همکاري بسیج دانشجویی  42
  نفر 70  برگزاري آسیب شناسی بسیج توسط استاد زارع مدرس حوزه و دانشگاه  43
  نفر 50  برگزاري کارگاه روانشناسی و شخصیت شناسی جهت دانشجویان با همکاري اداره مشاوره  44
  ------  برگزاري نمایشگاه عاشورایی همزمان با ایام محرم و صفر در حسینیه دانشگاه  45
  دهکنننفر بازدید  1000  عرضه کتاب با تخفیف دانشجویی همراه با بازدید ریاست دنشگاه  46
  جلسه 12  برگزاري سلسله کالس هاي آموزشی فتوشاپ با همکاري کانون خدمات مجازي  47
  نفر 200  برگزاري شب شعر به مناسبت بزرگداشت حکیم عمر خیام  48
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  اردوهاي برگزارشده

  تعداد افرادشرکت کننده  محل برگزاري اردو  نوع اردو  ردیف

  نفر 50  کربال  زیارتی  1

  نفر 170  مشهد مقدس  سیاحتی-زیارتی  2

  نفر 33  قم و مسجد مقدس جمکران  سیاحتی -زیارتی  3

  نفر 110  دوره) 3قشم (  سیاحتی  4

  نفر 100  سپیدان و چله گاه (دو دوره)  سیاحتی  5

 نفر  170  دوره) 4خفر و برایجان( سیاحتی  6

 نفر نفر 66  دوره) 2میمند( سیاحتی  7

 نفر 33  استهبان سیاحتی  8

  نفر  50  خرمشهر،آبادان  راهیان نور  9

 نفر 33  استهبان سیاحتی  10

 نفر  45  نمایشگاه کتاب تهران علمی  11
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  1393کانون ها وتشکل هاي  دانشجویی زیرمجموعه اداره فرهنگی و فوق برنامه سال 

  سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام کانون دانشجویی  ردیف
  89  اجتماعی -فرهنگی  کانون باران  1
 89  اجتماعی -فرهنگی  ریحانهکانون   2
 86  تخصصی  کانون شعر و ادب  3
 84  مذهبی -فرهنگی  کانون قرآن و عترت  4
 89  هنري -فرهنگی  کانون فیلم  5

  89  امداد و نجات   کانون هالل احمر  6
  92  فناوري اطالعات  کانون خدمات مجازي  7
  92  فرهنگی   کانون افق   8
   93  هنري  کانون هنري تئاتر  9

  92  اجتماعی   کانون گردشگري   10
  93  اجتماعی   کانون خالقیت و سرگرمی   11
  93  علمی   کانون آفرینش   12
  93  فرهنگی اجتماعی   فرهنگ و سالمت   13
  93  فرهنگی اجتماعی   کانون نشریات   14
  93  اجتماعی   کانون حس پاك   15

  

  سال تأسیس  حوزه فعالیت  نام تشکل دانشجویی  ردیف
  68  اجتماعی -سیاسی  دانشجوییبسیج   1
  93  اجتماعی  –علمی   گروه مطالعاتی هدي   2
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  نشریــــــــات

1  

  باران
  صاحب امتیاز: کانون خیریه دانشجویی باران

  مدیر مسوول: مریم مهندسی
  سردبیر: نازنین خورسندي

  ترتیب انتشار: گاهنامه
اجتماعی با  -موضوع : پیرامون فرهنگی
  رویکرد خیریه.

3 

  پالس
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم صاحب امتیاز:

  پزشکی جهرم
  مدیر مسوول:رویا ارشادپور

  سردبیر:حمیده کهنسال
  ترتیب انتشار: دوماهنامه

علمی سیاسی -موضوع: فرهنگی  

2  

  حنان
  صاحب امتیاز:کانون قرآن و عترت

  مدیر مسوول:سیامک نظري
  سردبیر :مرتضی گلستانی

  فصلنامهترتیب انتشار:
  موضوع: فرهنگی قرآنی

4 

  

  به قیمت بهشت
  صاحب امتیاز: کانون دخترانه ریحانه

  مدیر مسوول: فریبا کشاورز
  سردبیر: فریبا دهقانی
  ترتیب انتشار: گاهنامه

موضوع این نشریه دانشجویی،فرهنگی و بیشتر 
حول محور دختران دانشجو متناسب با  فعالیت 

 هاي کانون ریحانه است
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  و سالمت روان اداره مشاوره

  94-93تعداد مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی 

  تعداد مراجعین  مقاطع تحصیلی
  جمع  مرد  زن

  86  47  39  دکتري عمومی
  158  63  95  کارشناسی

  ----  ----  ----  کاردانی
  244  110  134  جمع کل

  

  تعداد مراجعین  وضعیت سنی
  جمع  مرد  زن

20-18  41  24  65  
22-20  48  37  85  
24-22  29  21  50  

  44  28  16  و باالتر 24
  244  110  134  جمع کل

  

  تعداد مراجعین  تعداد وضعیت تأهل
  جمع  مرد  زن

  204  96  108  مجرد
  40  14  26  متأهل

  244  110  134  جمع کل
  

  تعداد مراجعین  وضعیت سکونت
  جمع  مرد  زن

  136  89  47  بومی
  108  21  87  غیربومی

  244  110  134  جمع کل
  108  21  87  خوابگاهی

  136  89  47  غیرخوابگاهی
  244  110  134  جمع کل
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  اقدامات پیشگیري اولیه (فراگیر) غیر محرمانه و قابل درج  در اداره مشاوره دانشجویی 
  94-93سال تحصیلی 

  عناوین  تعداد  رئوس برنامه ها
خدمات پیشگیري سطح اول (فراگیر)

  
کارگاه مهارت هاي زندگی ویژه دانشجوان   6  کارگاه هاي آموزشی

  جدیدالورود
  ----  0  سمینارها و همایش هاي روانشناختی

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در   20  نشست هاي آموزشی
  خوابگاههاي دانشجویی

تهیه و توزیع پوستر، بروشور، پمفلت و تراکت هاي 
  36  بهداشت روانی

وجود،خشم،عزت مهارتهاي تحصیلی، ابراز 
نفس،سوگ،اختالف با دیگران،ازدواج و مسائل 

  آن
    300  تهیه و معرفی کتاب

  44 ها و فیلم هاي آموزشی)CDدیداري و شنیداري(
مهارت هاي ارتباطی،مدیریت استرس،مهارت 

مقابله با خشم،مهارت مقابله با افکار 
  منفی،مدیریت زمان،اختالالت جنسی

  ----  روانی (کانون سالمت رفتار)فعالیت رابطین بهداشت 
راه اندازي ، معرفی وعضو گیري کانون ، راه 

اندازي اولین غرفه ، برگزاري مسابقات و 
  گزارش نشستها ، بررسی مشکالت دانشجویان

  5  خدمات بدو ورود

پیگیري مشکالت دانشجویان داراي مشکالت 
اقتصادي، پیگیري مشکالت حقوقی و 

، پیگیري مسائل مرافه  انعقادقرارداد با وکیل
اي دانشجویان با خانواده ،کارمندان و دیگر 

  دانشجویان
    5  خدمات مددکاري

راه اندازي گروه همتا یار، مشاور افت و   ----  سایر خدمات
  پیشرفت تحصیلی

  بررسی مشکالت ویژه دانشجویان  2  تعداد جلسات کمیته روانشناختی
    2  روانیتعداد جلسات شوراي تأمین بهداشت 

    2  تعداد جلسات هسته هاي مشاوره پیشرفت تحصیلی
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  نمودار مقایسه مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی

  

  

  نمودار مقایسه مراجعین به دفتر مشاوره دانشگاه به تفکیک جنسیت
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  اداره تربیت بدنی دانشگاه

  93سال  وضعیت فضاهاي ورزشی روباز و سرپوشیده در

  93سال   فضاي ورزشی روباز
  متر مربع 680  دانشکده پرستاري

  مترمربع1460  خوابگاه خواهران(زمین اسکیت)
  متر مربع 336  فضاي بازي خوابگاه بوستان وگلستان

  مترمربع 1266  خوابگاه برادران(فضاي پشت خوابگاه دانشپور)
  متر مربع 3742  جمع
  متر مربع68/3  سرانه

  

  93سال   ورزشی سرپوشیدهفضاي 
  مترمربع 2400  سالن وزشی
  مترمربع 240  سالن الحاقی

  مترمربع2640  جمع
  متر مربع 59/2  سرانه

  

  93سال   مجموع فضاهاي ورزشی
  متر مربع 6382  جمع فضاهاي روباز و سرپوشیده

  متر مربع 28/6  سرانه
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  برگزاري وشرکت درمسابقات

 درون دانشگاهیمسابقات  رشته ورزشی ردیف
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1393  1392  1393  1392  
  نفر 20 50  نفر 16 12 والیبال 1
  نفر 50 90  ---- 48 فوتسال 2
  نفر 20 41  نفر 8  25 تنیس روي میز 3
  نفر 20 20  نفر 18 14 مترسرعت 60دو 4
پرتاب پنالتی  5

 بسکتبال
15 ----  ----- ----  

  ---- 16  ---- 20 شطرنج 6
  نفر 10 15  ---- --- پرس سینه 7
  نفر 20 35  نفر 18  ---  شنا  8

  

  

   

رشته  ردیف
 ورزشی

 المپیادها

 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر

1393  1392  1393  1392  
  ---- نفر 6  ---- --- کشتی 1
  ---- ----  نفر 6  --- دوومیدانی 2
  ---- نفر 6  نفر 6  ---  تیراندازي 3
  ---- نفر 3  نفر 2  ---  کاراته  4
  ---- ---  ----  نفر 14  والیبال  5
  ---- نفر 10 ----  نفر 14 بسکتبال  6
  ----  ---- نفر 2  ----  شنا 7
  ----  نفر 14  ----  -----  فوتسال  8
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  1393برگزاري و شرکت در مسابقات سال 

  نوع مسابقه  ردیف
  
  
  

  ورزشیرشته 

مسابقات 
درون 

  دانشگاهی

مسابقات 
دانشگاهی 

  استانی

  
مسابقات 
  خوابگاهی

  قهرمانی کشور
  (تک رشته اي)

  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر

  20  ----  20  ----  20  ---  20  ---  فوتبال  1
  20  ----  50  ---  20  ---  50  ---    فوتسال  2
  ----  ----  20  25  ---  ---  20  25  تنیس روي میز  3
  6  6  15  27  ---  ---  15  27  دوومیدانی  4
  ---  ---  20  20  ---  ---  20  20  بدمینتون  5
  ----  ----  48  45  ---  ---  48  45  طناب کشی  6
  ---  14  40  40  ---  ---  40  40  والیبال   7
  6  ----  20  16  ---  ---  20  16  شطرنج  8
  10  14  35  32  ---  ---  35  32  بسکتبال  9

  
  فعالیت هاي ورزشی درخوابگاه هاي دانشجویی 

 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر عنوان فعالیت ردیف

1392  1393 1392  1393 
  نفر 15 نفر 10  نفر 27  نفر15 متر 400دو 1
  ---- ----  نفر 15  ----  پرتاب پنالتی بسکتبال  2
  نفر 48 نفر 24  نفر45  نفر 30  طناب کشی  3
  نفر 20 نفر 15  نفر 16 نفر 5  شطرنج  4
  نفر 25 نفر 20  --- ----  مچ اندازي  5
  نفر 45 نفر 30  نفر 32 نفر 20  دارت  6
  نفر50  ----  نفر 40  ----  داژبال  7
  نفر 20  نفر 15  نفر 20  نفر 18  بدمینتون  8
  نفر 20  نفر 30  نفر 25  نفر 15  تنیس روي میز  9
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  بدنی  تربیتکالس هاي آموزشی 

 هاي آموزشی رشته هاي ورزشی دانشجویان کالس
 تعداد شرکت کنندگان پسر تعدادشرکت کنندگان دختر عنوان رشته ورزشی

1392  1393 1392  1393 
  120  نفر 70  90  نفر 100  شنا

  20  نفر 15  16  نفر 5  شطرنج
  80  نفر 50  30  نفر 100  کوهنوردي

  40  ----  40  نفر 80  والیبال 
  35  نفر 20  32  نفر 25  بسکتبال

  10  نفر 10  25  نفر 20  تنیس روي میز
  60  ----  ---  نفر 20  فوتسال 

  18  نفر 15  15  نفر 10  تیراندازي
  12  نفر 12  10  نفر 15  بدمینتون

  15  نفر 30  18  ----  دو و میدانی
  ---  ----  ---  نفر 30  ایروبیک

  12  نفر 10  ---  ----  کشتی
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  1393دانشگاه در سال اهم فعالیت هاي ورزشی کارمندان 

  عنوان

  مسابقات طناب کشی به مناسبت روز زن

  برگزاري برنامه کوهنوردي کارکنان تمامی معاونت ها

  برگزاري مسابقات طناب کشی روز مرد

  برگزاري مسابقات فوتسال کارکنان مر د به مناسبت ماه مبارك رمضان

  جهرممیزبانی مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاههاي 

  مسابقات طناب کشی کارکنان مرد به مناسبت هفته تربیت بدنی

  مسابقه والیبال بین کارکنان مرد و تیم والیبال دانشجویان پسر

  برنامه کوهنوردي کارکنان تمامی معاونت ها

  برگزاري کالس والیبال جهت بانوان پرسنل

  برگزاري کالس بسکتبال جهت بانوان پرسنل

  ورزشی جهت انجام تمرینات فوتسال کارمنداناجاره سالنهاي 
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  1393مقام هاي کسب شده   نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت در سال 

 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی  زنجان

  بخش اساتید:

  کسب مقام  رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف
  اول کشوري  ترجمه و مفردات قرانی  مرضیه کارگر جهرمی  1

  

  بخش دانشجویی: 

  کسب مقام  رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف
  اول کشوري  ترجمه و مفردات قرانی  فاطمه معروفی  1
  دوم ملی  ترجمه و مفردات قرانی  فاطمه معروفی  2

  

  مقام هاي کسب شده در ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویی دانشگاه

  کسب مقام  رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف
  اول کشوري  کاریکاتوور با موضوع ویژه مصرف دارو  )90پرستاري (میرشکاريازاده   1

 

  مقام هاي ورزشی کسب شده در مسابقات و المپیاد هاي ورزشی

  کسب مقام  رشته  ردیف

مسابقات فوتسال (تک رشته اي ) دانشجویان پسر دانشگاههاي علوم پزشکی   1
  مقام اول  کشور

دانشجویان پسر دانشگاههاي علوم پزشکی مسابقات فوتسال (تک رشته اي )   2
  کشور

سومی کاپ مقام 
  اخالق

3  
مسابقات تیراندازي  دررشته تیمی تپانچه بادي دریازدهمین المپیاد ورزشی 

  مقام اول  )93مردادماه  -دانشجویان پسر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور(تبریز

  مقام اول  )93ماه اردیبهشتمسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاههاي جهرم(  4

5  
آبان ماه  -مسابقات تیراندازي با تفنگ وتپانچه دانشجویان استان فارس(شیراز

  مقام سوم  )93

 



 

www.jums.ac.ir 

 92 معاونت پژوهشی و فناوري

  

  

معاونت پژوهشی و 

  فناوري
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  معرفی و وظایف :

سال           شگاه از  شگاه علوم پزشکی جهرم زیر نظرمعاونت آموزشی و پژوهشی دان بطور   1376مدیریت پژوهشی دان
و با تعیین معاون پژوهشی،  معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه  1391رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و از دیماه 

  لیت می نماید.به طور مستقل زیر نظر ریاست محترم دانشگاه فعا

و فناوري دانشگاه بر آن است که در راستاي تحقق اسناد باالدستی از جمله سند چشم انداز بیست  پژوهشیمعاونت 
ساله جمهوري اسالمی ایران، نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع نظام سالمت با گسترش فرهنگ پژوهش و 

ا زمینه هاي مرتبط بانجام تحقیقات بنیادي و کاربردي و تدوین بهترین راهکارهاي پیشگیري و درمانی در 
هم چنین در صدد است تا از طریق .بیماریهاي شایع و بومی در مسیر حفظ و ارتقاء سالمت جامعه پیشرو باشد

پژوهش در حیطه سالمت، توسعه تحقیقات در زمینه علوم بهداشتی، توسعه دانش و مهارت پژوهشی اعضاي هیئت 
شاخص هاي پژوهشی، بهبود کیفی عرصه هاي پژوهشی  ، بهبود کیفیدانشجویان و کارکنان دانشگاه ، علمی

 .موجبات ارتقاي کیفی و کمی خدمات پژوهشی را فراهم آورد

  :اهم اقدامات

 یبایارز يها شــاخص نیتدو،  یاتیعمل برنامه نیتدوو  یپژوهشــ معاونت حوزه اســتراتژیک برنامه اصــالح 
 ی و آئین نامه هاي مختلف در راستاي پیشبرد  اهداف پژوهشی دانشگاه پژوهش معاونت یدرون

 یپژوهش تخلفات تهیکم يانداز راهو سالمت تحول طرح یپژوهش تهیکم، سالمت رشد مرکز يانداز راه  

 Paperless ــ يها  طرح کردن ها  وگزارش یپژوهشـ ــک با  یین نه  یدب لی تشـ   در یقات یتحق يها  طرح رخا
   يادار ونیاتوماس

 نامه انیپا و یینها گزارش ،یقاتیتحق يها طرح پروپوزال فرم اصالح 

 آن زیتجه و يبازساز و رشد مرکز به 8 شماره درمانگاه ساختمان اختصاص  

 انیبن دانش یقاتیتحق يها طرح از تیوحما مرکزرشد در ها شرکت استقرار  
 ستفاده  با درآمد کسب ی وقاتیتحق مراکز و ها شگاه یآزما زیتجه س  از ا  النه و یقاتیتحق يها شگاه یآزما لیپتان

 واناتیح

  جذب اعتبار یک تا سه درصد از طریق ریاست دانشگاه 

 آزاد دانشگاه خصوصا یقاتیتحق مراکز و دانشگاهها ریسا با مشترك یقاتیتحق يها طرح يانداز راه 
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 همکاري مالی و علمی  با دانشگاه جهرم در برگزاري کنگره یک روزه فیزیولوژي ورزش 

  اشکاالت موجود در آیین نامه پایان نامه دانشجویان پزشکیاصالح 

 تشکیل شوراي پژوهشی بیماریهاي غیر واگیر 

       شگران برتر منتخب در گروههاي علوم پایه، علوم شت روز پژوهش و تجلیل از پژوه سم بزرگدا برگزاري مرا
 بالینی، پرستاري ،دانشجوئی و کارمندي 

  شی جه ساتید توانمند        برگزاري کارگاه هاي مختلف پژوه شجویان با تدریس ا ساتید و دان سازي ا ت توانمند

ــاي هیئت علمی دانشـــگاه جهت تدریس    ــگران وایجاد انگیزه دراعضـ دانشـــگاه و حمایت مالی از پژوهشـ
 درکارگاهها

  آئین نامه ارتقاء و بررسی مدارك اعضاي هیات علمی متقاضی ارتقاء رتبه  3برگزاري چندین کمیته ماده 

 انی اولویت هاي پژوهشی دانشگاه و سایت معاونت پژوهشی و فناوريبه روز رس 

  :کسب عناوین برتر

  جایزه جهانی آموزش پوست از طرف جامعه جهانی پوست در کشور هلند توسط آقاي دکتر امیر دریافت
 فیلی

  

  
  1393پژوهشگران برتر دانشگاه سال 

 :نشکده پزشکیدان مربی(جهرمیآقاي عبدالرضا ستوده  رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه(  

 :استادیار  دانشکده پرستاري و پیرا (دکتر لیلی مصلی نژاد رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشگاه

  )پزشکی

 :مربی : دانشکده پرستاري ( مرضیه کارگر جهرمی  رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه(  
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  1393سال  علوم پزشکی جهرمگاه پژوهشگران برتردانشسایر 

  رتبه سوم  رتبه دوم  اولرتبه   

  گروه

دکتر کرامت اله    علوم بالینی
 رحمانیان

  دکتر محمد شجاعی  دکتر رضا صحرایی

 علوم پایه
دکتر حجت اله کریمی 

 دکتر سید تقی حیدري  دکتر کاوس صلح جو  جشنی

ي پرستار
  ومامایی

زهره بادیه پیماي 
 جهرمی

 ساره عبدالهی فرد  نحله پرند آور

     محمد امین قبادي فر  دانشکده پزشکیدانشجویی 
 رویا ارشادپور  فریبا کشاورز نوید کالنی  دانشجویی دانشکده پرستاري

   دکتر امیر فیلی سمیه رمضانلی  غیر هیئت علمی
 خدیجه عبدالهی فرد  سعیده رحمانیان مریم سادات میري  کارمندان

      حسین کارگر جهرمی  مراکز پژوهشی

  
 1393تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک شوراها در سال   

دانشک
ده 

 پزشکی

پرستار
  ي

پژوه
ش در 
 آموزش

کمیته 
تحقیقات 
دانشجوي

  ي

کمیته 
اخالق 
پزشک

  ي

HS
R 
 

مرکز 
تحقیق
ات 
  زئونوز

SD
H  

نظام 
سالم
  ت

بیماریها
ي غیر 

  واگیر

اختراعا
ت و 
  نوآوري

  جمع

71  14  4  17  2  1  11 4  4  12  4  14
4  

  پایان نامه دانشجویی به تصویب رسیده است.  63تعداد   93طرح تحقیقاتی مصوب سال  144از تعداد   

  تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه به تفکیک نوع طرح

  سال
  نوع طرح    

1390  
  

1391  1392  1393  

  43  43  13  22  بنیادي
  4  0  0  0  توسعه اي
  87  57  108  76  کاربردي

  10  5  2  26  نظام سالمت
  144  105  123  124  جمع

درصدي  32رشد برگزاري منظم شوراها و تسریع در روند تصویب طرح ها منجر به  بررسی ها نشان می دهد
  گردیده است. 93تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه در سال 
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  یانی که در طرح ها مشارکت غیرهیات علمی و دانشجو ،هیات علمی اعضاي تعداد 
  اندداشته 

.  

  

  نمودارمقایسه  طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه

  

  مجریان  طرح ها  تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک گروههاي آموزشی

  1393  1392  1391  1390  گروهها
  45  32  42  81  علوم پایه

  42  28  32  28  بالینی
  27  31  34  19  پرستاري

  53  49  48  21  دانشجویی
  59  33  23  22  غیر هیات علمی

  
سال   ست به       93در  شته اند.الزم به ذکر ا گروه غیر هیات علمی بیشترین تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب را دا

دلیل اینکه طرح هاي تحقیقاتی اکثرا  داراي بیش از یک مجري می باشـــند.جمع جدول فوق با تعداد طرح هاي  
  همخوانی ندارد.تحقیقاتی مصوب 
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  پژوهشی داخلی و خارجی به تفکیک نوع مقاله -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

نوع  ISI Pubmed Scopus  سال
3 

ایندکس  4نوع 
 نشده

 جمع

90  4  3  33  -  1  6  47  
91  17  12  14  -  30  0  73  
92  27  24  39  -  45  1  136  

93  32  36  26  36  11  12  153  
 

  ,Embase , Biological Abstrac  ,Isc , chemical Abstract:  3نوع 

  : مقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس شده در سایر نمایه نامه هاي تخصصی    4نوع 

در راستاي تفاهم نامه فی مابین ریاست دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوري وزارت تابعه در خصوص ارتقاء 
  درصدي داشته است. 5/18رشد  93در سال داد مقاالت نوع یک مقاالت نوع یک تا پایان برنامه پنجم، تع

  نمودار مقایسه تعداد کل مقاالت چاپ شده 

  

  درصد رشد داشته است.5/12تعداد مقاالت چاپ شده  93در سال 
   

47 73

136 153
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  1393شرکت در کنگره هاي داخلی و خارجی سال 

  تعداد  نوع

  97  خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی
  

     84  مقاالت ارائه شده در کنگره هاي خارجی و بین المللی داخلی خالصه

  181  جمع کل

منجر به افزایش تعداد خالصه مقاالت ارائه شده  93اختصاص بودجه پژوهشی به کنگره هاي خارجی در سال 
  درهمایش ها و کنگره ها گردیده است.

  

  هاي داخلی و خارجینمودار مقایسه تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره 
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  مراکز تحقیقات فعال

مرکز تحقیقات 
مولفه هاي 
اجتماعی 
  سالمت

مرکز تکثیر و پرورش 
  حیوانات آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات 
  بیماریهاي غیر واگیر

اخالق مرکز تحقیقات 
  مرکز تحقیقات زئونوز  پزشکی

  

  مرکز تحقیقات زئونوز

این مرکز تحقیقات در دومین سال فعالیت خود و تشکیل منظم شوراي پژوهشی اختصاصی منجر به افزایش تعداد 
طرح هاي تحقیقاتی مصوب، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت و تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در همایشها 

  گردیده است. 

  طرح  کنگره  مقاالت
  تعداد  93سال  تعداد  93سال  تعداد  93سال

کنگره هاي خارجی و بین   ISI  3مقاالت 
طرح هاي   14  المللی داخلی

  11  تحقیقاتی

  -  -  17  کنگره داخلی  pubmed  1مقاالت 
مقاالت   ایندکس نوع 

3SCOPS) (  16  -  -  -  -  

  -  -  -  -  14  4مقاالت ایندکس نوع 
  11  -  31  -  34  جمع کل

  مرکز تحقیقات مولفه هاي اجتماعی سالمت

گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی این مرکز فعالیت خود را در زمینه تصویب طرح هاي  به منظور
  تحقیقاتی مصوب، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت و تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در همایشها آغاز نمود.

  طرح  کنگره  مقاالت
  تعداد  93سال  تعداد  93سال  تعداد  93سال

کنگره هاي خارجی و بین المللی   ISI  12مقاالت 
طرح هاي   5  داخلی

  4  تحقیقاتی

  -  -  11  کنگره داخلی  pubmed  4مقاالت 
مقاالت ایندکس نوع 

3SCOPS) (  6  -  -  -  -  

  -  -  -  -  4  4مقاالت ایندکس نوع 
  4  -  16  -  26  جمع کل
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  عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی

 تمقاال ارسالتصویب طرح هاي تحقیقاتی دانشجویی و با نفر دانشجوي عضو می باشد که  800داراي  این کمیته 
در هر سال به همایش هاي علمی پژوهشی مختلف در کشور در جهت باال بردن  یانپژوهشی و اعزام  دانشجو

  می کشد. سهم بزرگی را به دوش جهرمسطح علمی و توان پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشگی 
  مقاله  21طرح تحقیقاتی توسط شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی و چاپ بیش از  17تصویب

  در مجالت معتبر داخلی و خارجی با آدرس کمیته تحقیقات
  مورد کارگاه جهت توانمند سازي دانشجویان رشته هاي مختلف 7برگزاري  
   نفر از  دانشجویان  در همایشهاي مختلف با حمایت هاي معاونت پژوهشی  49شرکت  
  نفر از دانشجویان  19پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  توسط  –چاپ  مقاله در مجالت علمی  

  
  لیست کتب در دست چاپ دانشگاه علوم پزشکی جهرم

سال   نام مؤلف/مولفین  عنوان کتاب  ردیف
  چاپ

قوانین اجرایی در آزمایشگاه هاي اصول ایمنی و   1
  تشخیصی انسان و حیوانات

داوود موسوي -عباس احمدي وسمه جانی
 93-1394 نسب

 ترالی اورژانس  2
-زهراکارگر-مهران معتمدي-سامان رضایی

 93-1394  رسول اسالمی اکبر

  مقایسه تعداد کتاب تالیف و گردآوري شدهنمودار 

  

  
  در دست چاپ است. 93کتب سال 
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  3پژوهشی دانشگاه در بین دانشگاههاي تیپ  رتبه

امتیاز پژوهشی دانشگاه هرساله توسط معاونت تحقیقات و فناوري بررسی و محاسبه می شود و در قالب رتبه 
، رتبه نهم  3دانشگاه تیپ  19در بین  1391و 1390پژوهشی اعالم می گردد. دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال

از طریق  93کسب نموده است. تا کنون مستندات ارزشیابی سال  3دانشگاه تیپ  21بین را در  9رتبه 1392و سال 
  واحد ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع داوري نشده و رتبه پژوهشی فعال مشخص نیست.

  

 

  
  اداره اطالع رسانی پزشکی وشبکه پژوهش 

 دفتر انتشارات دانشگاه

  جله دانشگاه علوم پزشکی جهرم تعداد مقاالت دریافتی دفترم

  1390سال  1391سال  1392سال   1393سال
 کل مقاالت 177  190  169  200
 مقاالت داخل دانشگاه 50  55  22  21
 مقاالت خارج دانشگاه 127 135  147  179

 
 

  داشته است. درصدي3/18رشد کل مقاالت ارائه شده داخل و خارج دانشگاه نسبت به سال قبل  93در سال 
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نمودار مقایسه مقاالت دریافتی وچاپ شده

  
  

  

 نمایه سازي در سایت هاي معتبر داخلی وخارجی وبین المللی

 سایت سال

١٣٩٣ 

WWW.magiran.com 
www.indexcopernicus.com 

www.iranmedex.com 
www.sid.ir 

www.emro.who.int 
www.isc.gov.ir 
www.doaj.com 

www.researchgate.com 
www.sertalsolvtions.com 

www.cinahl.com 
www.drji.org(Directory of research Journals Indexing ) 

www.base.search.net 
OAJI.Net 

 

 

پژوهشی دانشگاه بصورت فصلنامه به چاپ می رسد و در حال حاضر در سایت هاي فوق نمایه می  –مجله علمی 
  گردد.
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 مجله آموزش و اخالق در پرستاري

مجله آموزش و اخالق در پرستاري پس از کسب مجوز از کمسیون نشریات علوم پزشکی کار خود را آغاز نمود اما 
پژوهشی را به دالیل : به روز نبودن شماره هاي مجله ، ضعیف بودن مقاالت دریافتی و چاپی  –هنوز رتبه علمی 

اذ ست. امیدواریم با اقدامات و تصمیمات اتخو تغییر سیاست هاي کمسیون نشریات در دو سال اخیرکسب ننموده ا
   به این رتبه دست یابد. 1394شده توسط هیات تحریریه مجله در سال 

کل مقاالت   
 دریافتی

  
چاپ 
  شده

مقاالت 
 پذیرفته

مقاالت 
  مردود

  
  انصراف
 

مقاالت در 
  حال ویرایش

در حال 
  داوري

  7  10  2  23  11  31  84  1393سال 
  مقاله 168:   93مقاالت چاپ شده در سال 

  دفتر اطالع رسانی پزشکی

 مشخصات کتابخانه ها به تفکیک دانشکده

 تعداد کتابخانه نام دانشکده
سالن 
 مطالعه

مجموع مساحت کتابخانه و سالن 
  مطالعه
 

ظرفیت 
 صندلی

تعداد 
 پرسنل

  3 115 مترمربع653 1 1 دانشکده پزشکی
دانشکده 
 پرستاري

 2 33 مترمربع 300 1 1

  

  1393فراوانی کتب ومجالت موجود در کتابخانه پزشکی و پرستاري سال توزیع

نسخ کتب  
 فارسی

نسخ  
کتب 
 التین

 عناوین کتب 
عناوین 
 E.book پایان نامه

دسترسی  مجالت
به 

 التین  التین  فارسی اینترنت
  فارسی  

 دارد 145 35 470 342 2450 6931 2666 22327
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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

فهرست 
نویسی 
کتب 
 فارسی

فهرست 
نویسی 
کتب 
 التین

1390 1262 13983 386  366 20  386 3281 24961 24859  20 

1391  1212 14000  430 400 30 223  2500  24438  23205  20  

1392  1377  4290  93  91  2  553  600  14793  16478  20  

1393  1600  4997  120  100  20  120  230  25611  24052  20  

  

 فعالیت هاي انجام شده در کتابخانه

 میلیون تومان   20بالغ بر خرید کتب مورد نیاز 

  پایگاههاي اطالعاتی به اساتید و اعضاي هیات علمی آموزش

   :فعالیتهاي بخش سفارشات

 نیاز سنجی از دانشجویان و گروههاي آموزشی و اساتید  

         شگاههاي الکترونیکی شران و فرو سایت نا ستجو در  شناختی کتب و منابع از طریق ج تکمیل اطالعات کتاب

   Amazon کتاب و سایت
   تهیه و تنظیم لیست هاي نهایی خرید کتب فارسی و التین بصورت جداگانه  

  پیگیري تخصیص اعتبار جهت تهیه منابع  

           ساتید به منابع مورد شجویان و ا سریعتر دان سی راحت تر و  ستر برگزاري نمایشگاههاي داخلی کتاب جهت د
 نیاز 
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 : فعالیتهاي بخش امانت

 درطول سال  بررسی آنها  ،همچنین آنهابرگشت  ، سی دي و مانت کتبا  

  جمع آوري کتابهاي فرسوده از داخل قفسه ها جهت ارسال ،فایل و چک نمودن کتب موجود در قفسه ها
تهیه لیست کتابهاي فرسوده و درخواستی و ارسال به بخش سفارشات جهت همچنین براي صحافی 

  خریداري مجدد

 عه و بروزسازي مجموعه بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل و وجین مجمو  
  شجویان جدید الورود ستفاده از کتابخانه    وثبت نام دان شجویان جهت ا ستجو و بازیاب (راهنمایی دان ی نحوه ج

 اطالعات از این سیستم

  

  بخش نمایه سازي پایان نامه ها و اسناد و مدارك غیرکتابی:

شامل ثبت عنوان, نویسنده, استاد راهنما,  کامپیوتردر  ها پایان نامه و ثبتدریافت : پایان نامه ها

شامل: ثبت  ها نویسی و نمایه سازي  پایان نامه فهرست  همچنین سال انتشار و رشته دانشجویان

اطالعات کتابشناختی پایان نامه ها از روي صفحه عنوان و استخراج کلیدواژه هاي نمایه سازي با 

  MESHاستفاده از اصطالحنامه پزشکی و 

ر تنظیم آنها دو ثبت مجالت فارسی دریافت شده در دفتر ثبت مجالت مدارك غیر کتابی: اسناد و

 قفسه نمایش نشریات و قراردادن شماره هاي قدیمی تر در قفسه هاي مربوطه 

 :فعالیت هاي انجام شده در زمینه استفاده از پایگاههاي اطالعاتی 

  معرفی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و قراردادن پایگاههاي مهم با لینک مربوطه جهت دسترسی آسان

  ازطریق  سایت دانشگاه 
  از پورتال  2014گرفتن ژورنال هاي الکترونیکی سالPMDR,Iknito  و قرار دادن آن به صورت سی دي

  میل برخی از اساتید که درخواست کرده اند .در کتابخانه جهت استفاده دانشجویان و اعضا و فرستادن به ای

  شرکت در کالسهايiknito  به صورت آنالین و شرکت در کارگاهclinical key 
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 شجویان جدید الورود در زمینه چگونگی استفاده از کتابخانه نارائه آموزش به صورت پمفلت و بروشور به دا

  دیجیتال پزشکی
  پی گیري جهت عضویت دانشگاه درپایگاهiknito   و آموزشهاي الزم براي استفاده از پایگاهها  

  آموزش کتابخانه دیجیتال به دانشجویان و برخی از اساتید بالینی  
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  معاونت درمان
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 درمانی شهرستان جهرممشخصات مراکزآموزشی 

  تخت مصوب نوع فعایت سال بهره برداري نام بیمارستان
 184 آموزشی درمانی 1379 بیمارستان پیمانیه

 173 آموزشی درمانی 1352 بیمارستان مطهري

  32  درمانی  1392  بیمارستان خاتم االنبیاء
 

  تعداد آزمایشگاه ، داروخانه ومراکزپرتونگاري وتوانبخشی جهرم  

  
  شهرستان

  مرکزتوانبخشی  مرکزپرتونگاري  آزمایشگاه
1392  1393  1392  1393  1392  1393  

  27  23  8  8  16  16  جهرم
  

  توانبخشی

 

  آزمایشگاه

  
 شهرستان

     شیفت کاري وابسته به
 روزانه شبانه روزي سایر بخش خصوصی علوم پزشکی جمع  

92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 
 16 16 13 13 3 3 1 1 4 4 11 11 جهرم

  

 پرتونگاري

  
 شهرستان

 روزانه روزي شبانه سایر بخش خصوصی علوم پزشکی جمع شیفت کاري وابسته به
92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 

 8 8 6 6 2 2 1 1 3 3 4 4 جهرم

  
 شهرستان

   شیفت کاري وابسته به
 یک شیفت دوشیفت سایر بخش خصوصی علوم پزشکی جمع

92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 
 27 23 15 10 12 13 7 6 16 13 4 4 جهرم
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  مالکیت: ملکی                                                          1352سال بهره برداري:سال 

  مترمربع   9600) : 1393زیربنا (پایان سال      مترمربع   000/11مساحت کل زمین: 

  173تعداد تخت مصوب:

  (بر اساس سامانه  آواب)تخت هاي  فعال بخشها 

  تخت هاي ستاره دار 

  

  20تعداد تخت اکسترا:

  موجوددربیمارستان وکلینیک  هنري:سرویسهاي 

ــگاه،    فیزیوتراپی، بینایی ســنجی ،گفتاردرمانی ،داروخانه، رادیولوژي،ســونوگرافی ،ماموگرافی ،تســت ورزش،تســت تنفســی ،آزمایش

  پاتولوژي 

صهاي موجود:    ص شکی، قلب           تخ شی،روانپز ست وآمیز شکی،گوش وحلق وبینی،ارتوپدي،پو شم پز داخلی،اطفال،زنان وزایمان،چ

صص         شکی اجتماعی،فوق تخ شی ،پز شی،بیهو وعروق،جراحی عمومی،جراحی کلیه ومجاري ادراري ، ،عفونی،طب فیزیکی وتوانبخ
    :خون اطفال،بیماریهاي کودکان ،گوارش بالغین ،غدد بزرگسال ودرد

 بخش تعداد تخت  بخش تعداد تخت

 داخلی  36  1زنان   30
 POST CCU  15  2زنان   16
 اطفال 37  جراحی چشم 17
6  NICU  6  CCU  

    6  NICU POST  
 جمع 173

 بیمارستان مطهري

  می باشد.13، لیبر4زایمان، 24اورژانس ، 8 ،اتاق عمل10،کولیز15دیالیز

  61تخت درمانگاه :         17وباتور: انک      46کات نوزادان:

  تخت در بخش داخلی می باشد.2تخت در بخش جراحی چشم و2تخت ایزوله شامل  4الزم به ذکر است که 
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  رستان آموزشی درمانی پیمانیهبیما

  مالکیت: ملکی      1379سال بهره برداري:سال 

  متر مربع 12050: ) 1393زیربنا (پایان سال         متر مربع 100000مساحت کل زمین:

       184تعداد تخت مصوب:

  (بر اساس سامانه  آواب)تخت هاي فعال بخشها

 بخش تعداد تخت

 داخلی  54

 جراحی   98

13 CCU 
11 ICU 
 روانی  4

  سوختگی  4
  جمع  184

  
  تخت هاي ستاره دار

  
  

  65تعداد تخت اکسترا:
  سرویسهاي موجوددربیمارستان ودرمانگاه:

ــونوگرافی،ماموگرافی   ــنجی ،رادیولوژي، س ــنوایی س ــنجی ،ش ــکفیزیوتراپی ، بینایی س ــی تی اس ن ، ،داروخانه،س

سیستوسکپی،تست            سفالوگرافی ،اکوکاردیوگرافی آزمایشگاه، پاتولوژي، سنگ شکن، الکتروکاردیوگرافی، الکترو ان

  تنفس،تست ورزش

،ارتوپدي،روانپزشکی،قلب وعروق،جراحی عمومی،جراحی گوش حلق وبینیداخلی،اطفال، تخصصهاي موجود:

، داخلی مغزواعصاب عفونی، توانبخشی، بیهوشی ،پزشکی اجتماعی وفوق کلیه ومجاري ادراري،جراحی مغزواعصاب

  تخصص درزمینه هاي : گوارش،غدد بزرگسال 

  
  1،انکوباتور1،کات نوزاد25تخت درمانگاه  ،24اورژانس ، 13اتاق عمل 
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  1392سال بهره برداري: 

  مترمربع 46000مساحت کل زمین:
  مترمربع 3833:  )1393زیربنا (پایان سال 

  مالکیت: ملکی

  تخت 32تعداد تخت مصوب: 

  تخت هاي فعال بخشها

 بخش تعداد تخت

 داخلی  15

 اطفال  4

  زنان  4
  جمع  23

 

 تخت هاي ستاره دار

  

   10تعداد تخت اکسترا:

 NSTداروخانه ،آزمایشگاه، ، رادیولوژي، سونوگرافی،نوار قلب، خدمات پاراکلینیک:

هاي موجود:   ــص  نان و    تخصـ فال ،ز مان،  داخلی،اط ــم، زای لب و  گوش حلق و چشـ عروق و جراحی   بینی،ق
  عمومی،توانبخشی

  

  بیمارستان خاتم االنبیاء خفر

 
 1، زایمان3، لیبر  2،انکوباتور3، کات 3، درمانگاه 4اورژانس
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  فعالیت بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم

بستري  بیمارستان
 شدگان

ترخیص 
  شدگان

اقامت کمتر 
 ساعت24از

 اعمال جراحی
 سزارین

زایمان 
 جمع سرپایی اورژانس عادي طبیعی

  2754  1688  3787  535  1331  1921  1700  18580 18713  مطهري

1067  5950 19754 19419  پیمانیه
9  1321  2839  1483

9  0  0  

خاتم 
  0  0  0  0  0  0  40  289  290  االنبیاء

  

  1393سال  1392 عنوان
  397  320  تخت مصوب
 381  381 تخت فعال

 93599 91232   )تعدادروزهاي بستري(تخت روزاشغالی
 72 70  درصداشغال تخت

  38422  41880 )یگرمراجعه مستقیم وانتقالی ازبیمارستان د(تعدادبیماربستري شده دربیمارستان
  38623  41778  تعدادبیماران مرخص شده

  4/2  2/2  متوسط مدت اقامت
  7690  7325 ساعت24تعدادبیماران بااقامت کمتراز

 448 431 )ساعت24ساعت وبعداز24قبل از(تعدادفوت شدگان

 تعداداعمال جراحی
 15600 15792 اعمال جراحی عادي

 2652 2396 اعمال اورژانس
 3374 3372 اعمال سرپایی

 تعدادزایمانهاي انجام شده بطور
 2754 2708 طبیعی 
  1688  2249  سزارین

  فعالیت درمانگاه بیمارستان مطهري
 )پلی کلینیک هنري( 

  311775  348306  کل مراجعین به متخصصان
  7451  7205  جمع روزکارکرد پزشکان

 فعالیت درمانگاه بیمارستان پیمانیه
  70488  57895  کل مراجعین به متخصصان
  3074  2356  جمع روزکارکرد پزشکان

 االنبیافعالیت درمانگاه خاتم 
  5221  -  کل مراجعین به متخصصان
  294  -  جمع روزکارکرد پزشکان
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  1393مقایسه آمار اورژانس هاي بیمارستانی در سال 

  بیمارستان                     

 شاخص

بیمارستان 

 پیمانیه

بیمارستان 

 مطهري

  

  خاتم االنبیا
  

 دانشگاه

 244633 34894 64498 146038 تعداد کل مراجعین

 EMS 3583 1778 470 5831تعداد کل مراجعین آورده شده توسط 

 1096 0 468 628 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز

 49 10 20 19 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه

 199491 30232 40969 128290 تعداد موارد غیر بستري (سرپایی)

 45093 4653 23510 17729 تعداد موارد بستري در اورژانس

 2430 747 730 953 تعداد موارد ترك با رضایت شخصی

 18658 294 10362 8002 تعداد موارد بستري شده در بخش ها

 2106 0 711 1395 تعداد موارد بستري شده در بخش هاي ویژه

 983 664 149 170 تعداد بیماران اعزامی

 57 0 20 37 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در 

 0 0 0 0 ساعت 24موارد فوت بعد از تعداد 
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  مقایسه مراجعین به درمانگاه بیمارستانها

  سال
  

  تخصص

1392  1393  

درمانگاه 
  پیمانیه

کلینیک 
  هنري

  جمع کل
درمانگاه 
  پیمانیه

کلینیک 
  هنري

درمانگاه خاتم 
  االنبیا

  جمع کل

  40680  913  27546  12221  34539  24715  9824  داخلی

  26279  986  22714  2579  27842  24235  3607  اطفال

  54473  2276  52123  74  53331  53331  0  زنان وزایمان

  51772  6  51766  0  65926  65926  0  چشم پزشکی

  9315  14  7258  2043  12410  11079  1331 گوش ،حلق وبینی

  8632  0  8632  0  5453  5453  0  پوست وآمیزشی

  62510  0  49889  12621  60658  56627  4031  ارتوپدي

  1786  0  1035  751  3126  2429  697  روانپزشکی

  40638  720  27491  12427  47524  34390  13134  قلب وعروق

  15165  63  12866  2236  16739  14674  2065  جراحی عمومی
جراحی کلیه ومجاري 

  ادراري
9755  15924  25679  9400  16481  0  25881  

  3811  0  313  3498  1138  0  1138  جراحی مغزواعصاب

  2424  0  380  2044  3668  878  2790  مغزواعصابداخلی 

  16142  243  13795  2104  13675  13675  0  توانبخشی

  16212  0  12058  4154  17293  12693  4600  بیهوشی

  11119  0  6783  4336  15368  10445  4923  عفونی

  645  0  645  0  1832  1832  0  پزشکی اجتماعی

  387484  5221  311775  70488  406201  348306  57895  جمع کل
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  به  متخصصین کل مراجعین نمودار مقایسه 
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  1393به متخصصین در سال  راجعیننمودار مقایسه م
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  به پلی کلینیک بیمارستانها  کل مراجعین نمودار مقایسه 
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   پزشکان متخصص درمانگاه بیمارستانها به تفکیک تخصصروزکارکردمقایسه 

  سال
 تخصص

  1393سال  1392سال 

درمانگاه خاتم   پیمانیه کلینیک هنري  پیمانیه کلینیک هنري
  االنبیا

  109 572  1167 439  948 داخلی
  54  199  845 189 814 اطفال

  70  5  821 0 721 زنان وزایمان
  1 0  641 0 511 چشم
ENT 292 106 265  89  4  
  0  414 613 134 556 ارتوپدي

  0  88  152 69 237 روانپزشکی
  25  394  707 360 754 قلب و عروق

  0 0 275 0 199 پوست و امیزشی
  21  184  351 146  445 جراحی عمومی
  0  245 466 251 460 جراحی کلیه

  0 156 13 53 0 جراحی مغزواعصاب
  0 123 22 131 33 داخلی مغزواعصاب

  10  83 214 0 219 توانبخشی
  0  273  278 232 354 عفونی
  0  249 491 246 487 بیهوشی

  0 0  101 0 175 پزشکی اجتماعی
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  اعمال جراحی انجام شده دربیمارستانها 

  

  نمودارمقایسه اعمال جراحی  انجام شده دربیمارستانها 
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16000

اعمال جراحی عادي اعمال جراحی سرپایی اعمال جراحی اورژانس

1392 1393

 درصدتغییرات

 1392سال  1393سال 
 سال
 

 نوع عمل
 

  پیمانیه مطهري جمع  پیمانیه مطهري جمع

2/20- 12600 1921 10679 15792 4959 10833 
تعداداعمال جراحی 

 عادي

06/0 3374 535 2839 3372 600 2772 
تعداداعمال جراحی 

 سرپایی

7/10 2652 1331 1321 2396 1247 1149 
 تعداداعمال جراحی

  اورژانس
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تعداد مراجعین به پیراپزشکان شاغل دردرمانگاه مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش 
  دانشگاه 

  1393  1392  نوع فعالیت

  36234  34366  بینایی سنجی

  2870  2836  فیزیوتراپی

  245  0  شنوایی سنجی

  86  109  گفتاردرمانی

  179  319  کارشناس تغذیه

  39614  37630  جمع

  

 1393مقایسه مراجعین به پیراپزشکان درمانگاه پیمانیه و کلینیک هنري در سال  نمودار

  
  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

بینایی سنجی فیزیوتراپی گفتار درمانی تغذیه شنوایی سنجی

درمانگاه پیمانیه کلینیک هنري



 

www.jums.ac.ir 

 121 معاونت درمان

  مقایسه میزان مرگ ومیر خالص و ناخالص 

  میزان مرگ ومیرناخالص  میزان مرگ ومیرخالص
1393  1393  

  دانشگاه مطهري پیمانیه  دانشگاه مطهري پیمانیه

10 5 5  7/14 7 2/7  

  

  تجهیزات پزشکی سرمایه اي وابسته به دانشگاه 

  1393  92سال  91سال  تجهیزات

MRI 1  1  1  
  2  2  2  سی تی اسکن

  6  6  6  دستگاه رادیولوژي ثابت
  9  7  7  رادیولژي پورتابل

OPG 1  1  1  
  8  7  5  سونوگرافی

  4  2  2  اکوکاردیوگرافی
  2  2  2  ماموگرافی

  1  1  1 تراکم سنج استخوان
HPLC 1  1  1  
CARM 2  2 2  
  11  10  8  اتوآناالیزر

  1  1  1  الکتروکمی لومینسانس
  2  2  2  فلورسکوپی

  3  2  1  سنگ شکن
  1  0  0  اتمیک ابزوربشن

  3  2  2  فیکوچشم
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  مقایسه زایمان طبیعی وسزارین انجام شده دربیمارستانهاي شهرستان جهرم 

  نوع زایمان             
  سال

  سزارین  طبیعیزایمان 

  2441  2721  1390سال
  2404  2921  1391سال
  2249  2708  1392سال 
  1688  2754  1393سال 

  
   نمودار مقایسه زایمان طبیعی وسزارین انجام شده دربیمارستانهاي شهرستان جهرم

  
   

2721
2921

2708 2754
2441 2404

2249

1688

زایمان طبیعی سزارین



 

www.jums.ac.ir 

 123 معاونت درمان

      1393مقایسه زایمانهاي انجام شده در سال

  درصد سزارین اورژانسیسزارین  سزارین الکتیو اپی زیاتومی اینداکشن

825 751 538 1150 38 

  کاهش میزان سزارین در نمودار فوق قابل توجه است.

  

 هاي انجام شده  مقایسه زایمان نمودار

  

   

71/2%

28/8%

زایمان طبیعی

بومی
غیر بومی

71%

29%

سزارین

بومی
غیربومی
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  1393آمارمراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی درسال

 دانشگاه  خاتم االنبیا پیمانیه مطهري عنوان

 299225 19823 120596 158806 آزمایشگاه
 100566 4240 43101 53225 رادیولوژي

 51905 2155 18957 30793 نوار قلب

 38135 4132 11035 22968 سونوگرافی

 15807 0 5762 10045 اکو

 14765 0 14765 0 سی تی اسکن

  10483  0  0  10483 دیالیز
MRI 10289 0 0 10289 

 10036 0 0 10036 گچگیري

NST 6070 0 192 6262 

 4466 0 4466 0 سنگ شکن

 3876 0 2424 1452 پاتولوژي

 3675 0 1101 2574 تست ورزش
 2081 0 0 2081 اندوسکپی

 1923 0 0 1923 الکترومیوگرافی

 1654 0 1034 620 ماموگرافی

  1605  0  0  1605 کولیز
BMV 1150 0 0 1150 

 713 0 0  713 لیزرتراپی
 299 0 299 0 تست تنفسی

  242  0  242  0  الکتروآنسفالوگرافی
 157 0 157 0 سیستوسکپی

  579314  30542  223939  324833  کل مراجعین
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  نمودار مقایسه کل مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی بیمارستانها

   
  همانگونه که نمودار نشان می دهد مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی بیمارستانها طی چهار سال گذشته روند صعودي داشته است .

  

  1393نمودار مقایسه مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی بیمارستانها در سال 
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  1393آمار پاراکلینیک بیمارستانها به تفکیک سرپایی وبستري سال

  
  جمع  بستري  سرپایی

  
  پیمانیه 

  
  مطهري

خاتم 
  االنبیا

  
  پیمانیه 

  ج
  مطهري

خاتم 
  بستري  سرپایی  االنبیا

  195328  103897  3331  107604  84393  16492  51202  36203  آزمایشگاه
  23584  76982  692  7494  15398  3548  45731  27703  رادیولوژي
  23179  14956  41  17147  5991  4091  5821  5044  سونوگرافی

  12934  38971  587  4385  7962  1568  26408  10995  نوارقلب
  10483  0  0  10483  0  0  0  0 دیالیز

  6888  8919  0  3110  3778  0  6935  1984  اکوکاریوگرافی
CT scan 9020 0 0 5745 0 0 9020 5745 
  2424  1452  0  0  2424  0  1452  0  پاتولوژِي

 1873 2593 0 0 1873 0 0 2593 سنگ شکن

  1605  0    1605  0  0  0  0 کولیز
NST  0 5349 179 0 721 13 5528 734 

 410 1671 0 410 0 0 1671 0 اندوسکوپی
  63  179  0  0  63  0  0  179  الکتروآنسفالوگرافی

 55 244 0 0 55 0 0 244 اسپیرومتري
 46 111 0 0 46 0 0 111 سیستوسکوپی

  15  3660  0  15  0  0  2559  1101  تست ورزش
  12  1642  0  6  6  0  614  1028  ماموگرافی
  0  713  0  0  0  0  713  0  لیزرتراپی
BMV  0  1150  0  0  0  0  1150  0  

  0  1923  0  0  0  0  1923  0  الکترومیوگرافی
MRI 0  10289  0  0  0  0  10289  0  

    10036  0      0  10036  0  گچگیري
  285378  293936  4664  152980  127734  25878  171853  96205  جمع

  بیشترین مراجعه بیماران سرپایی در هر سه بیمارستان مربوط به آزمایشگاه ورادیولوژي بوده است.
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  1393بیمارستانها در سال نمودار مقایسه مراجعین به واحدهاي پاراکلینیکی 

  
  

  تعداد واحدهاي بهداشتی درمانی درسطح شهرستان جهرم 

  نام واحد  
  سال

رادیولوژي   آزمایشگاه
  وسونوگرافی

پایگاه   داروخانه  توانبخشی
  اورژانس

1390  15  8  18  23  14  
1391  15  8  21  23  14  
1392  16  8  23  28  15  
1393  16  8  27  28  15  

  

  فیزیوتراپی،بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ،کاردرمانی و  ارتوپد فنی می باشد.توانبخشی شامل 
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  1393تعداد بیماران خاص سال 

  تعداد عنوان

MS 159 

  16  هموفیلی

  129  تاالسمی

  98  دیالیز

  

  اهم فعالیتهاي دفتر خدمات پرستاري:

  اجراي طرح ملی سالمت ایرانیان و تحول نظام سالمت و هتلینگ بیمارستانی 

  برگزاري کارگاه ها و سمینارهاي تخصصی پرستاري 

 برداشت عضو بیماران مرگ مغزي 

 ) خشدازبیبازدانجام اقدامات اولیه راه اندازي بخش شیمی درمانی در بیمارستان استاد مطهري 
ــ ــتانیبی درمانی میش ــیام مارس آموزش در قالب –اعزام نیرو  جهت آموزش یک ماهه-رازیرش

سه تهیه پروپوزال وارایه در جلسه هیئت رئی –برگزاري  کارگاه توسط سوپروایزر بیمارستان امیر
 و ...)

  تهیه و تدوین کتابچه شــاخص هاي عملکردي دفتر پرســتاري و ارائه برنامه عملیاتی و برآورد
 هزینه 

 داخت مبتنی بر عملکرد و انجام اقدامات اولیه جهت اجرایی نمودن آنالیز دســـتورالعمل نظام پر
 طرح 
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  تهیه دستورالعمل انتقالی پرسنل بیمارستان خاتم االنبیاء واولویت دهی به نیروهاي طرحی 

  میزبانی یک روزه جناب آقاي میرزا بیگی معاون پرستاري وزارت متبوع و رفع ابهام و توجیه
 ر عملکرد سیستم جدید پرداخت مبتنی ب

  میزبانی دو روزه جناب آقاي تقیان کارشناس پرستاري از مشهد مقدس جهت آموزش کار با
 دستگاه و نتیالتور 

  جبران کمبود نیروي بیمارستان ها از طریق توزیع نیروهاي شرکتی پذیرفته شده در آزمون
 شرکتی ونیرو هاي طرحی

  برنامه هاي : طرح یک گل یک پرستار، برگزاري جشن پرستاري در تاالر عالمه امینی (اجراي
عیادت از بیماران، سرویس دهی شام، تهیه بنر و نصب در سطح شهر، برگزاري نمایشگاه روز 
پرستار در مصلی نماز جمعه و سخنرانی آقاي دکتر حجت عضومحترم هیئت علمی دانشکده 

 پرستاري در خصوص گرامیداشت  مقام پرستار و ...)

 فتر پرستاري معاونت درمان تکمیل ساختار سایت د 

  اجراي طرح رایگان پایش فشار خون ، قند خون وBMI  و آموزش کارگاهی احیاء پایه با
جهت کارکنان واحد ترابري شهرداري انجام این طرح در مصلی نماز  115همکاري اورژانس 

 جمعه به مناسبت هفته دولت
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  اهم فعالیتهاي آزمایشگاه معاونت

هماتولوژي  sysmex، اجراي برنامه سرویس یکپارچه دستگاه هاي93ازمایشگاه در سالعمده فعالیت 
باهدف افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش هاي هماتولوژي آزمایشگاه هاي تشخیص  93در بهمن ماه

طبی تحت پوشش انجام شد. این امر با حضور مهندسین شرکت ادونس با انجام کنترل کیفی وکالیبره 
  صورت پذیرفت.  sysmexستگاه هاي کردن تمام د

مراکز هدف: آزمایشگاه بیمارستانهاي پیمانیه، مطهري، خاتم االنبیا،کلینیک هنري،آزمایشگاه هاي 
  خصوصی و آزمایشگاه معاونت بهداشتی.
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  115 اورژانس
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  تعداد مراکز وپایگاههاي اورژانس شهري وجاده اي وآمبوالنس هاي فعال 

  فعال  مرکز
  1  115مرکزاورژانس 

  3  پایگاه اورژانس شهري
  12  پایگاه اورژانس جاده اي

  25  115تعداد آمبوالنس 
  آباد،خاوران،بهجان،باغ کبیر)(مراکز:قطب 4  تعدادآمبوالنس مراکز بهداشتی درمانی شهري وروستایی

  2  تعداد آمبوالنس بیمارستان مطهري
  3  تعداد آمبوالنس بیمارستان پیمانیه

  1  تعدادآمبوالنس خصوصی شهرستان
  

  تعداد              

  سال     
  تعدادکل مصدومین تصادفی ،شهروجاده  115تعداد کل ماموریتهاي اورژانس 

  3180  10952  1392سال 

  3270  12351  1393سال
 

  آمار ماموریت هاي شهري وجاده اي 

  تعداد
متوفی ناشی ازتصادف   متوفی ناشی ازتصادف درشهر  تعدادکل تصادفات ،شهروروستا  سال

  درجاده
  55  16 2468  1392سال 
  57  15  2391  1393سال 
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  نمودارمقایسه متوفیان ناشی ازتصادفات  درشهرودرجاده 

  

  

  و جاده اي تعداد ماموریت هاي شهري

درصد 
  تغییرات 

  نوع ماموریت  ماموریت شهري ماموریت جاده اي تعدادکل 
  سال  1392  1393 1392 1393 1392 1393

 تعداد کل ماموریت ها  7356  7957 3596 4394 10952 12351 8/12

 تعداد کل بیماران منتقل شده 7651 4545 3994 2423 11645 6968 -2/40

میانگین مدت زمان رسیدن  5 6 9 10 - - -
 به محل (دقیقه)

 تعداد ماموریت هاي تصادفی 1558 1453 910 938 2468 2391 -1/3

3/25- 2241 2999 
  

1024 
  

1282 
  

1217 
  

تعداد مصدومین منتقل شده  1717
 ناشی از تصادف

تعداد ماموریت هاي غیر  5798 6566 2686 3413  8484  9979  6/17
 تصادفی
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  تعداد مصدومین ناشی از تصادفات به تفکیک جنسیت  

  ماموریت  ماموریت شهري  ماموریت جاده اي

 1392  1393 1392  1393  جنسیت     

 مرد 1381  1383 1001  1071

 زن 332  295 283  362

  ناشناس - 87 - 70
  

  و مصدومین تصادفی ،شهروجاده 115نمودار مقایسه ماموریتهاي اورژانس 
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تعداد کل ماموریتهاي اورژانس 10030 10684 10952 12351
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  1393ماموریت هاي جاده اي و شهري به تفکیک موارد فوت، لغو، سرپایی و بستري در سال

 موارد کل ماموریت ها تعداد مصدومین تصادفی
 شهري جاده اي شهري جاده اي
 بستري 4545 2423 1217 1024
 سرپایی 3305 2145 446 354
 لغو 342 230 87 70
 فوت 139 120 15 57

 جمع کل 8331 4918 1765 1505

  تعداد کل ماموریت هاي شهري و جاده اي به تفکیک سرویس درمانی
  سال ونوع ماموریت   ماموریت شهري ماموریت جاده اي

 1392سال  1393سال  1392سال  1393  سرویس درمانی  
 قلبی 1026 1165 483 663

 داخلی 2087 2177 800 999

 نوروسرجري 709 675 594 577

 نورولوژي 646 743 257 354

 ارتوپدي 1163 1214 564 669

 یورولوژي 51 68 41 55

 جراحی 553 710 452 609

 زنان 72 71 114 133

 اطفال 83 82 90 97

 اعصاب و روان 675 831 174 312

 چشم 17 13 12 12

74 73 119 102 ENT  
 سوختگی 19 23 32 36

  گوارش    26   5
 عفونی 2 3 9 1

322 299 411 446 Miss  
  جمع کل 7651 8331 3994 4918
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  دارو معاونت غذا و
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  عملکرد واحد نظارت و بازرسی داروخانه 

 يبند زایامت اساس بر ها داروخانه يبند رتبه یابیارز بازرسی از کل داروخانه هاي تحت پوشش و رتبه بندي آنها و -

  ساالنه یکل

 اب مشترك یبازرسبازرسی مشترك با سازمان تعزیرات حکومتی از داروخانه ها و مراکز عرضه مکمل همچنین  -

  تجارت و معدن صنعت، سازمان

  بازرسی از کارخانجات الکلی و شرکت پخش استانی دارو   -

ی بصورت مجزا بطور مثال داروخانه ها بر اساس پایش عملکرد داروخانه ها بر اساس هر یک از فاکتورهاي بازرس -

فاکتور حضور مسئول فنی، عرضه داروهاي غیرمجاز، نگهداري و عرضه داروهاي تاریخ گذشته و ... نیز طبقه بندي 

  شده اند.

  تهیه وتنظیم آمار بازرسی وگرفتن میانگین ساالنه و اعالم به داروخانه ها-

 ها  بازرسی با سازمان تعزیرات از عطاري-

  رسیدگی به شکایات و تخلفات دارویی و ارجاع به کمیسیون قانونی دانشگاه-

  عملکرد واحد صدور پروانه داروخانه ها 

 دانشگاه ، 20دانشگاه و کارشناسی موارد ارجاعی به کمیسیون ماده  20پیگیري و هماهنگی تشکیل کمیسیون ماده  -

  کل اداره به ارسال و دانشگاه 20 ماده ونیسیکم به مربوط مکاتبات انجام

صدور پروانه تاسیس داروخانه ، صدور و تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه ،تشکیل پرونده و ثبت نام متقاضیان  -
  تاسیس داروخانه ،اولویت بندي متقاضیان تاسیس داروخانه

  صدور کارت تشخیص صالحیت مسئول فنی داروخانه  -

  اي جدید التاسیس و انتقال مکان داروخانهکارشناسی از محل داروخانه ه -
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 شاخص هاي کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  93سال   شاخص هاي نسخ
  ریال 905،117  میانگین قیمت

  قلم 859  انواع اقالم دارویی
  درصد 13  قلم دارو 4درصد نسخ داراي بیش از 
  قلم 8/2  میانگین اقالم

  قلم 16  حداکثر اقالم دارویی تجویز شده
  درصد 35  درصد بیماران دریافت کننده داروهاي تزریقی

  درصد38  درصد بیماران دریافت کننده داروهاي آنتی میکروبیال
  درصد 19  درصد بیماران دریافت کننده کورتیکواستروئیدها

  93سال   فعالیت
  61757  دریافت و انتقال نسخه

  150  ثبت اطالعات نسخه و ارائه گزارش
  25  تهیه بروشور آموزشی
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1393نمودار مقایسه بازرسی از داروخانه هادر سال  
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  برنامه اجرایی مرکز اطالع رسانی دارو و سموم

  نحوه اجرا  تعداد  فعالیت

مرکزاطالع 
رسانی دارو و 

  سموم
موردتم424

  اس تلفنی

  پاسخگویی به سواالت عمومی و تخصصی در خصوص اطالعات دارویی □
ثبت سواالت تلفنی در فرم هاي مخصوص، چنانچه مواردي خصوصاً با  □

موضوعات مسمومیت یا بروز عوارض ناخواسته دارویی وجود داشته باشد نیاز 
به پیگیري و پاسخ تکمیلی دارد که تماس مجدد با فرد سوال کننده صورت 

  می گیرد.
ر هر ماه به داده هاي خام طبقه بندي و پردازش می شوند که این روند د □

تفکیک مشخصات بیمار و نوع سوال، تاریخ و ساعت تماس و ذکر منبع مورد 
استفاده در تهیه پاسخ صورت می گیرد و در نهایت اطالعات به صورت 

  وزارتخانه ارسال می شود. DPICعملکرد سه ماهه براي مرکز 
  

طرح آماده باش 
  نوروزي

انتشارعلمی 
(پوستر، پمفلت و 

(...  

  
  مورد2

  تهیه و طراحی کتابچه توصیه هاي دارو و غذا □
آماده باش پاسخگویی به تلفن مرکز اطالع رسانی دارو و سموم در کلیه  □

  ایام و روزهاي تعطیل

تبلیغات در جهت 
معرفی مرکز 
اطالع رسامی 
  دارو و سموم

  
  
  مورد 4

  از طریق خبرنامه جنوب 54345035و  1490تبلیغ شماره  □
  در سطح شهرستان 1490لیغاتی نصب پوسترهاي تب □
تبلیغ شماره در انتهاي تمامی پمفلت ها و کتابچه هاي توزیع شده از  □

  طریق معاونت.
تهیه پوستر تبلیغاتی جهت آگاه سازي عموم از مرکز اطالع رسانی دارو و  □

  سموم.
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  نحوه اجرا  تعداد  فعالیت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامه هاي دفتر تحقیق و توسعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
15  

  مورد 

آموزش مصرف منطقی دارو و جلوگیري از مصرف بی رویه داروها، چاپ 
  پمفلت هاي دارو چیست، خودسرانه دارو مصرف نکنیم

تهیه بروشورهاي آموزشی با موضوعات مواد نیروزا چیست و چه اثراتی 
اهمیت مصرف  -کم خونی -سوء مصرف مواد در نوجوانان -اکستاسی -دارد

گیاهان دارویی رایج و استفاده آنها در  -در دوران بارداري اسیدفولیک
  شیردهی و بارداري.

کمک براي ارتقاء سطح دانش گروه پزشکی و آسان سازي استفاده از 
  وارفارین جهت بیماران، تهیه کتابچه وارفارین

داروها  -تهیه پوسترهاي آموزشی با عناوین عدم مصرف خودسرانه داروها
  آنتی بیوتیک ها چیستند و چگونه مصرف می شوند-دعارضه دارن

  چاپ دفترچه یادداشت با شعارهاي دارویی جهت دانش آموزان
  

حضور در مدارس سطح شهر جهت تاکید بر اهمیت مصرف صحیح داروها و 
  جلوگیري از عوارض دارویی

چاپ بروشورهاي آموزشی با هدف باال بردن سطح آگاهی کودکان در 
  مواد سمیخصوص 

  
حضور در مهد کودك و پش دبستانی هاي سطح شهر و برگزاري کالس 

  هاي آموزشی در این سطح در خصوص پیشگیري از انواع مسمومیت
تهیه کتابچه هاي آموزشی پیشگیري از انواع مسمومیت ها شامل مسمومیت 

مسمومیت  -مسمومیت در کودکان -مسمومیت هاي دارویی -هاي تنفسی
مسمومیت ناشی از گزیدگی ها به تیراژ  -شوینده ها و گازهاي شیمیاییبا 

  عدد و توزیع در سطح مدارس، درمانگاههاي شهر و ... 500
  

تهیه بروشور آموزش هاي مسمومیت با قرص برنج و درج آن در خبر نامه 
  جنوب

چاپ بنرهاي با موضوع پیش گیري از مسمویت ها و نصب آن در مناطق 
  شهر و درمانگاههاي دولتی و بیمارستانها پرتردد
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 و اطالعات دارویی و سموم نمودارمقایسه تعداد تماس تلفنی در قالب سواالت

  

  

 93ه سال مقایسه پاسخ گویی بر اساس مشخصات گیرند نمودار

  

0

100

200

300

400

500

600
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93نمودارمقایسه پاسخ گویی بر اساس نوع اطالعات درخواستی سال 

موارد مصرف
نحوه مصرف
عوارض دارویی
مقدار مصرف
تداخل دارو با دارو و دارو با غذا
موارد احتیاط و منع مصرف
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93نمودار مقایسه درصد اختالالت بر اساس نوع عارضه در سال 
اختالالت گوارشی
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اختالالت محل تزریق

اختالالت پوستی
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  جدول مقایسه فعالیت انجام شده در مرکز اطالع رسانی دارو و سموم

  1393  1392  1391  1390  عنوان فعالیت

تعداد گزارشات عوارض ناخواسته دارویی ارسال شده به 
  ADR  416  545  592  325مرکز 

آموزش پرستاران و پزشکان در اشنایی با فرمهاي 
  340  340  280  250  عوارض ناخواسته دارویی و نحوه تکمیل آن

در بیمارستانها و مطب ها و  ADRگسترش واحدهاي 
  39  38  36  32  توزیع فرم زردرنگ در این مراکز

 Medicationآموزش جامعه پزشکی در زمینه 
Error  چاپ اطالعیه هايADR  9  8  4  کتابچه نحوه آماده

  5  سازي داروهاي تزریقی

تشویق و ترغیب کادر پزشکی جهت گزرش دهی فرم 
  از طریق پرداخت اضافه کار ADRهاي 

68 
  800  .ساعت1180  ساعت1090  ساعت

ایجاد سیستم گزارش دهی عوارض دارویی به صورت 
OnLine 

0  10  12  10  

برگزاري سمینارهاي آموزشی در زمینه گزارش دهی 
  نفر200  نفر200  نفر 200  نفر 200  عوارض ناخواسته دارویی
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  مدیریت آزمایشگاه کنترل

کنترل کیفیت انواع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فعالیت می آزمایشگاه معاونت غذا و دارو با هدف 
  کند. این آزمایشگاه داراي بخش هاي زیر می باشد :

  نام فرآورده ها  نام بخش  ردیف
  
  
  
  
  
  شیمی موادغذائی ، آشامیدنی  1

 روغنها وچربیهاي خوراکی 
  لبنیات 
  فرآورده هاي گوشتی 
  صنایع کنسروي باPH< 6/4  6/4و >PH 
  غالت وفرآورده هاي آن 
  شوریجات ، ترشیجات 
  آب میوه ها 
  انواع سس ها 
  ادویه ها وچاشنی ها 
 عسل 
 خشکبار 
  مرباها وشربتها  

  انواع فرآورده هاي بهداشتی ، آرایشی    شیمی موادبهداشتی ، آرایشی  2
  
3    

  آنالیزدستگاهی

  ، اندازه گیري فلزات سنگین درفرآورده هاي غذائی
 Atomic  absorptionآشامیدنی با 

 اندازه گیري میزان نگهدارنده ها با HPLC  
  اندازه گیري شیرین کننده ها باHPLC  

  
  
  

  افرودنیها
  تعیین رنگهاي مصنوعی درموادغذائی ، آشامیدنی 
 تعیین میزان آهن درآرد ونان 
  درسوسیس وکالباستعیین میزان نیتریت 
  تعیین هیدروکسی پرولین درفرآورده هاي گوشتی  

  
  
  
5  

میکروبیولوژي موادغذائی ، 
آشامیدنی ، آرایشی 

  وبهداشتی

  ، انواع گروههاي غذائی که درقسمت شیمی موادغذائی
آشامیدنی وشیمی موادبهداشتی آرایشی آورده شده است 

رم کلی ف الزم به ذکراست این فرآورده ها ازنظرباکتریهاي
، اشرشیاکلی ، استافیلوکوکوس  اورئوس ، سالمونال ، 
کلستریدیوم پرفرینجنز، انتروکوکوس ، پسودوموناس ، 
باسیلوس سرئوس ، اسیددوست ها ، شمارش کلی 
میکروارگانیزم ها ، کپک ها ومخمرها برحسب گروههاي 

  غذائی بررسی می شوند .
  ونظارت برکنترل فرآیندهاتهیه مستندات آزمایشگاه    تضمین کیفیت  6
  تهیه آمارعملکرد ماهیانه ورسم نمودارهاي موردنیاز    آمار  7
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  وظایف آزمایشگاه کنترل

  ، کنترل کیفیت انواع مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با انجام آزمونهاي شیمیایی
  سم شناسی  –میکروبیولوژي 

  از آزمایشگاه هاي واحدهاي تولیدي مستقر در بازدید مشترك با کارشناسان اداره نظارت
  شهرستان جهرم

  شرکت در طرح کشوريPMS  
 شرکت در طرح غنی سازي آرد با آهن و ارزیابی میزان ید در نمک طعام خوراکی  
 تهیه پمفلت هاي آموزشی  
 خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه  
  کارخانه هاآموزش به کارآموزان معرفی شده ازدانشگاهها و مسوولین فنی 

 ارائه طرح هاي تحقیقاتی 

 مقایسه فعالیت هاي آزمایشگاه در سالهاي مختلف

  ردیف عنوان 1391 1392 1393
 1 آزمایشگاه در شده پذیرش هاي نمونه کل 1089 1151 1092
 2 شیمی بخش به شده وارد هاي نمونه 744 377 632
 3 میکروبیولوژي بخش به شده وارد نمونه هاي 458 505 426
 4 افزودنیها بخش به شده وارد هاي نمونه 60 57 95
 5 شناسی سم بخش به شده وارد هاي نمونه 2 90 44
 6 آهن با سازي غنی طرح در آرد شده آزمایش هاي نمونه 12 10 13

33  25 21 
 ید میزان ارزیابی طرح در نمک شده آزمایش هاي نمونه

 خانوار مصرفی نمک در
7 

 8 مدارس شیر کنترل طرح 12 4  21
 9 آموزشی پمفلت تهیه 2 1 1

350 
  میلیون تومان

میلیون  2
 تومان

72 
میلیون 
 تومان

 10 تجهیزات خرید هزینه

 11 فنی مسوولین و کارآموزان به آموزش 8 1 2
 12 پوستر و مقاله ارائه 3 10 6

 13 دانشجویان به درسی واحد ارائه واحد 1 واحد 1 واحد 1
 



  

www.jums.ac.ir 

 148 معاونت غذا و دارو

 

 

0

90

180

270

360

1391سال  1392سال  1393سال 

72

2

350

)
ون

یلی
م

(

نمودار مقایسه اي مربوط به هزینه خرید تجهیزات  

0

200

400

600

800

1000

معاونت بهداشتی کارخانه نیروانتظامی

837

135 117

838

200

113

658

345

89

از محل هاي نمودار مقایسه اي مربوط به نمونه هاي وارد شده به آزمایشگاه
 مختلف

1391
1392
1393



  

www.jums.ac.ir 

 149 معاونت غذا و دارو

 

 

0

25

50

75

100

شیمی میکروب شناسی افزودنی ها سم شناسی

66.94
74

61.66

1…

66.27
74.49

69.44

90

66.77

76.61

63.21
69.7

ش  نمودار مقایسه اي مربوط به درصد مطابقت نمونه هاي آزمایش شده در بخ
  هاي مختلف

1391
1392
1393



  

www.jums.ac.ir 

 150 معاونت غذا و دارو

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

2 2

5

3

11

10

1
0

11

11

0

2
1

نمودارمقایسه فعالیت هاي پژوهشی و آموزشی 

1391

1392

1393

0

40

80

120

160

لواش ماشینی سنگگ باگت تافتون بربري

127

27
14 10 4 3

145

27
18

10
1

9

103

20 16 12
0

8

بر (ي نمودار مقایسه اي مربوط به تعداد نمونه هاي نان آزمایش شده مناطق شهر
 )اساس نوع نان

1391

1392

1393



  

www.jums.ac.ir 

 151 معاونت غذا و دارو

 

 

  اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

  حوزه هاي تحت پوشش شامل:

 واحد نظارت بر مواد غذایی  
 واحد نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی  
 واحد اطالع رسانی مواد غذایی آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  
  واحد صدور پروانه ها  
 واحد آمار و آموزش  

  نظارت بر مواد غذایی و عضویت هاي تعریف شده در سایر ارگان ها:دبیر خانه هاي حوزه 

 دبیرخانه شوراي سالمت و امنیت غذایی -

 دبیرخانه شوراي عالی غذا و تغذیه -

 عضویت در کمیته قاچاق کاال و ارز شهرستان -

 مرتبط با محصوالت آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی 11عضویت در  کمیسیون ماده  -
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1393سال 1392سال  1391سال 

111
112

118
ر  نمودارمقایسه تعداد موارد بازدید از واحدهاي تحت پوشش اداره نظارت ب

مواد غذایی
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نمودار مقایسه اي فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی اداره نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و 
 بهداشتی
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 مقایسه تعداد موارد صدور پروانه هاي مواد و آشامیدنی و تعداد جلسات کمیسیون صدور پروانه ها 

 

  قایسه آماري ثبت سواالت واحد اطالع رسانی غذا به تفکیک موضوع نمودارم
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 معاونت بهداشتی
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  اسامی نقاط شهري ،  مراکز،پایگاههاي روستایی وخانه هاي بهداشت تحت پوشش

  شهر جهرم تابع بخش مرکزي از دهستان جلگاه می باشد.                    

 نقطه شهري خاوران (تابع بخش خفر از دهستان گلبرنجی )    -3نقطه شهري قطب آباد  (تابع بخش کردیان از دهستان قطب آباد)                                                  .1
 نقطه شهري دوزه(تابع بخش سیمکان) -4(تابع بخش خفر از دهستان خفر)                                                             نقطه شهري باب انار    .2

 

  

 نام بخش
تعداد خانه  نام دهستان

 بهداشت
 نام خانه بهداشت

تعداد مرکز وپایگاه 
 نقاط شهري نام مراکز وپایگاه  روستایی

 مرکزي  1

 - - - موردك،سه چاه–رزك  -خرم آباد 4 کوهک

 8 جلگاه
ن حس-صادق آباد،باغ گر –هکان  –حناء -حسین آباد -مانیان -یرج

 خانی

 - مرکز وپایگاه حیدرآباد 2

 کردیان  2
 مرکزقطب آباد - - یوسف آباد–گلدامچه  2 قطب آباد

 - مرکز علویه 1 هرموج -دنیان  -موسویه  -علویه  4 علویه

 سیمکان  3

 - بهجان،جرمشت ، دشتدال 3 ترمه-جرمشت-دشتدال-بهجان-بادنجان -اسفنجان 6 پشت پر

 مرکز دوزه آرجویه 1 کوشک سرتنگ-مزکان-کراده-کاکان-دوزه-اسفل-آرجویه 7 پل به باال

 - - - شاغون-کوشکسار-کالکلی-آغون-زاغ 5 پل به پایین

 خفر 4

 باب انار شهرخفر-جزه 2 جزه -باالشهر -شهرخفر -صغاده -زرجان  -آبادشاپور 6 خفر

 8 راهکان
 –باروس -تادوان-فتح آباد-قالینی-راهکان-خافترك-باغکبیر

 امیرساالر
 - باغکبیر،فتح آباد،تادوان 3

 - اسماعیل آباد 1 شاغون -کرفت-اسماعیل آباد-آبسرد 4 سفیدار

 - برایجان 1 محمودآباد-نعمت آباد-کراده-علی آباد-برایجان 5 علی آباد

 مرکز خاوران فشان 1 گلبرنجی-کته-فشان-غربی-شرقی -چرگ -آسمانجرد 7 گلبرنجی
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  1393جمعیتی شهرستان جهرم سال  هرم
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  1393مشخصات مراکزوخانه هاي بهداشت سال

  فعال  اسامی  نوع واحد
 پیش بینی

شده 
  درطرح

  غیرفعال

درمانی مرکزبهداشتی 
  شهري

مراکز ولیعصرعج،امام رضاع،امام حسین ع، قطب 
  آباد، خاوران ،دوزه

6  8  
(مرکزامام 2

و  علی
  )فاطمیه

پایگاه غیرضمیمه  
  شهري

پایگاههاي امام سجاد ع،امام صادق ع،امام 
محمدباقرع،فاطمه الزهراس،حضرت قائم عج 

شهید آذر پیکان ، ، ،محمد رسول ا... (ص)
  غدیر،باب انار

9  9  -  

  مرکز روستائی
مراکز فتح آباد،شهرخفر،برایجان ،اسماعیل آباد 

  دوان،باغکبیر،فشان،جزه،بهجان،جرمشت،علویه،تا
  دشتدال-آرجویه ،حیدرآباد

14  14  -  

  -  1  1  حیدرآباد  پایگاه روستایی

  (خاوران)1  3  2  تسهیالت زایمانی دوزه وشهرخفر  تسهیالت زایمانی

  محمدآباد)(1  67  66    خانه بهداشت

  0  4  4  قطب آباد،دوزه،خفروخاوران  مرکزشبانه روزي
 

 استیجاري ملکی طبق طرح فعال غیرفعال 
 - 66 67 66 1 خانه بهداشت

 - 14 14 14 - مرکزبهداشتی درمانی روستایی
 - 6 8 6 2 مرکزبهداشتی درمانی شهري

 - 4 4 4 - مرکزبهداشتی درمانی شبانه روزي
  

(شهیدآذرپیکان 2 7 9 9 - شهريپایگاه بهداشتی 
 ومحمدرسول اله)

 - 1 1 1 - پایگاه بهداشتی روستایی
 - 2 3 2 1 تسهیالت زایمانی

  

  مرکز شبانه روزي سه مرکز شهري (قطب آباد،دوزه،خاوران) ویک مرکز روستایی(خفر) می باشد.4الزم به ذکراست از 
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  1393آمار مرگ ومیر برحسب ده علت اول مرگ در سال 

 درصد از کل تعداد علت فوت ردیف
یسکته قلب 1  208 7/19  
يمغز سکته 2  136 8/12  
3/6 73 کهولت 3  
یکیتراف حوادث 4  71 3/6  
هیالر ذات 5  42 38/3  
یقلب ستیا 6  36 41/3  
یقلب یینارسا 7  23 18/2  
ینیجن مرگ 8  19 3/1  
هیکل یینارسا 9  19 3/1  

 5/1 17 هیمزمن ر يهایماریب 10
 

 

  1392آمار مرگ ومیر برحسب ده علت اول مرگ در سال 

 درصد از کل تعداد علت فوت ردیف

 21/40 210 سکته قلبی 1

 12/22 122 سکته مغزي 2

 5/8 58 حوادث ترافیکی 3

 4/9 49 نارسایی قلبی 4

 3/2 32 سایربیماریهاي ریوي 5

 2/8 28 کهولت 6

 2/0 20 بیماریهاي دستگاه گردش خون 7

 2/0 20 نشانه ها و عالئم غیر نرمال 8

 1/8 18 ذات الریه 9

 1/8 18 سرطان معده 10
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  اززیج حیاتی روستاییشاخصهاي بهداشتی گرفته شده 

  1393 1392سال  1391سال 1390سال عنوان ردیف
  8/3  75/3 91/3 05/4 بعد خانوار 1
  25564  25595 21478 21137 تعداد خانوار 2
  13/49  16/54 02/57 43/65 تنظیم خانوادهدرصد پوشش  4
  38/1  31/1 41/1 16/1 رشد جمعیت 5
  73/18  24/18 09/19 69/16 میزان خام تولد 6
 91/4  01/5 89/4 05/5 میزان خام مرگ 7

  65/0  0/.4 68/0 24/1 میزان مرده زایی 8
  96/10  87/9 95/9 36/10 میزان مرگ زیر یکماه 9

  89/15  78/12 55/15 21/15 یکسالمیزان مرگ زیر  10
سال به 5میزان مرگ زیر  11

 موالید

73/20 66/18 68/15  28/20  

  64/42  75/41 97/41 15/40 درصد سرباري 12
  17/1  01/1 01/1 02/1 نسبت جنسی 13
  94/1  78/1 85/1 61/1 میزان باروري کلی 14
 44/67  4/64 33/66 56/57 میزان باروري عمومی 15
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  میزان بروز بیماریهاي مشترك بین انسان وحیوان 

  1393  1392  1391  عنوان
میزان بروز در   تعداد  بیماري 

  هزار نفر 100
میزان بروز در   تعداد

  هزار نفر  100
میزان بروز در   تعداد

  هزار نفر  100
  137  310  8/98  216  81  185  سالک

  26  59  5/21  47  8/32  75  تب مالت
  5/333  755  320  700  304  694  حیوان گزیدگی

  0  0  0  0  0  0  هاري
  0,88  2  0  0  75/1  4  کاالآزار

  0  0  0  0  0  0  تب کریمه کنگو
  0  0  0  0  00  0  لپتوسپیروزیس

  0  0  0  0  0  0  سیاه زخم
  44/0  1  0,91  2  0  0  کیست هیداتید

  

  نمودار مقایسه روند افزایش تعداد بیماري سالک

  
   

167
185

216

310

90 91 92 93
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  میزان بروز بیماري ماالریا

  1393 1392 1391 1390 سال

میزان بروز در  تعداد بیماري
 هزار نفر100

میزان بروز در  تعداد
 هزار نفر100

میزان بروز در  تعداد
 هزار نفر100

میزان بروز در  تعداد
 هزار نفر100

  20/2  5 28/2 5 8/4 11 5/6 15 ماالریا 
  

 )APIمیزان بروز سالیانه ماالریا در یک سال( 

  
  

  )(ASPR) و الم هاي مثبت شده  ABERدر صد المهاي آزمایش شده (نمودار مقایسه 
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 مقایسه چند بیماري شایع   نمودار

 

HIV/AIDS     1393 1392        مراقبت 
  712  مورد 729 مشاوره فردي

  160  مورد 137 مشاوره خانواده
  518  مورد 510 مراقبت
  475  مورد 422 پیگیري

وينمونه گیري بیماري اچ آي  مورد 378   390 

  

                مراقبت بیمارا ن
HcV/HBS  

1392 1393 

مورد 108 مشاوره فردي  119 
مورد 91 مشاوره خانواده  92 

مورد 230 پیگیري  291 
مورد 129 مراقبت  174 
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سالک حیوان گزیدگی تب مالت ماالریا
1390سال 167 690 59 15
1391سال 185 694 75 11
1392سال  216 700 47 5
1393سال  310 755 59 5
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  شاخص هاي مراقبت وپیگیري برنامه پیشگیري از بیماري بتا تا السمی

  (ویژه استراتژي هاي سه گانه )   

 1393سال  1392سال  شاخص هاي مورد ارزیابی ردیف

  استراتژي شماره یک
 2776 3007 تعداد کل داوطلبان  ازدواج در این سال 1

 594 555 تعداد کل موارد مشکوك تحت آهن درمانی  2

 3/21 4/18 درصد تعداد موارد مشکوك  تحت آهن درمانی  3

 23 27 تعداد زوج مینور شناسایی شده در این سال  4

 8/0 8/0 درصد تعداد زوجین مینور  شناسایی شده  5

 12 15 تعداد زوجین  مینور که پس از مشاوره انصراف داده اند   6

 1/52 5/55 درصد زوجین  مینور  که پس از مشاوره  انصراف داده اند  7

 11 12 تعداد زوجین  که تصمیم به ازدواج گرفته اند  8

 8/47 4/44 درصد زوجین مینور که تصمیم به ازدواج گرفته اند  9

  استراتژي شماره دو
 123 120 تعداد موارد ماژور تاالسمی تحت درمان  در بخش کولیز  10

 0 0 تعداد متولدین جدید در این سال  11

 ١PND 39 132+٢جهت انجام آزمایشاتتعداد موارد معرفی شده  12

 %100 %100 ارجاع شده اند   PND درصد زوجین مینور که جهت 13

 2 0 منجر به سقط شده اند  PNDتعداد مواردي که پس از  14

 %5/1 0 منجر به سقط شده است  PNDدرصد مواردي که پس از  15

  استراتژي شماره سه
 1867 2402 تعداد واجدین شرایط ،در مراکز بهداشتی درمانی روستایی  16

 1741 2395 تعداد کل موارد غربا لگري شده که طرح آنهابه اتمام رسیده  17

 %25/93 7/99 درصد کل مواد غربالگري شده که طرح آنها به اتمام رسیده   18
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 »هیپوتیروئید نوزادان «بررسی وپیگیري برنامه بیماري ها  –شاخص هاي مراقبت 

  1393 1392 شاخص مورد ارزیابی ردیف
  ٣٧٧٦  3612 تعداد متولدین سال 1
  3902  3806 تعدا موارد غربالگري شده در سال 2
  %103  %105 درصد تعداد موار د غربالگري شده در سال 3
  92  33 شناسایی شده در سال CHتعداد موارد مشکوك  4
  3/2  8/0 شناسایی شده در سال CHدرصد موارد مشکوك  5
  33  2 شناسایی شده Galaتعداد موارد مشکوك به  6
  8/0  05/0 شناسایی شده Galaدرصد موارد مشکوك به  7
  1  4 تعدا مواردمشکوك به فنیل کتون اوري در سال 8
  02/0  1/0 درصد موارد مشکوك به فنیل کتون اوري در سال 9
  459  565 شناسایی شده در سال  G6PDتعداد موارد مشکوك به  10
  7/11  8/14 شناسایی شده در سال  G6PDدرصد موارد مشکوك به  11
  4  1 شناسایی شده در سال CH تعدا بیمار  12
  1/0  02/0 به کل موالید CHدرصد موارد مبتال به  13
  0  0 شناسایی شده در سال Galaتعدا بیمار  14
  0  0 به کل موالید Galaدرصد موارد مبتال به  15
  1  2 تعداد بیمار فنیل کتون اوري شناسایی شده در سال 16
  02/0  05/0 درصد موارد مبتال به فنیل کتون اوري به کل موالید 17
 1000مورد در 3 موارد بروز هیپوتیروئید در جهرم 18
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  شهرستان جهرم 93-94آمار دانش آموزان سال تحصیلی 

  راهنمائی   ابتدائی  
  )متوسطه دوره اول(

  دبیرستان 
  )متوسطه دوره دوم (

  پسر  دختر  کل  پسر  دختر  کل  پسر  دختر  کل
  2464  2822  5286  1510  1222  2732  5256  4917  10173  شهر 

  1541  1407  2948  969  919  1888  4192  4055  8247  روستا 

  4005  4229  8234  2479  2141  4620  9448  8972  18420  کل 

  

  تعداد مدارس شهرستان 

  راهنمائی   ابتدائی  
  (متوسطه دوره اول)

  دبیرستان 
  (متوسطه دوره دوم )

  پسر  دختر  کل  پسر  دختر  کل  مختلط  پسر  دختر  کل
  10  15  25  13  14  27  -----  24  28  52  شهر
  15  13  28  28  23  51  90  4  4  98  روستا
  25  28  53  41  37  78  90  28  32  150  کل

  

  28تعداد کل مدارس :                          31274دانش آموزان : تعداد کل

  

  
  جنس

دانش آموزان پایه 
  اول متوسطه

دانش آموزان 
واکسینه شده قبل از 

  اجراي برنامه

دانش آموزان 
واکسینه شده در 
  هنگام ثبت نام

  
  درصد پوشش

  
  کارتهاي صادر شده

93-92  94-93  93-92  94-93  93-92  94-93  93- 92  94-93  93-
92  

94-93  

  1200  1185  %100  %100  1200  1185  135  175  1335  1360  مذکر 
  1280  1105  %100  %100  1280  1105  130  137  1410  1242  مونث

  2480  2290  %100  %100  2480  2290  265  312  2745  2602  جمع  کل 
  

 190تعداد دانشجویان معاینه شده:
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  93-94درصد انجام معاینات در سال تحصیلی 

  پسر  دختر   عنوان

  87,3  93,2  درصد انجام معاینات ابتدائی

  97,5  93,6  درصد انجام معاینات راهنمائی

 77 78,2  درصد انجام معاینات دبیرستان

 86,2 90,1  کل معاینات

  

  ستاره  5نمودار مقایسه درصد مدارس مروج سالمت 
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  نمودارمقایسه درصد انجام معاینات دانش آموزان  

  
 

  نمودار مقایسه پوشش مراقبت  دانش آموزان
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  93-94نمودارمقایسه درصد اختالالت معاینات در سال تحصیلی 

  

  پوشش مراقبت هاي پیش از بارداري،حین بارداري وپس از زایمان درروستاهاي شهرستان جهرم
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 درشهرستان جهرم رگ مادر باردار نمودار مقایسه م

  
ستان         نکته:باتوجه به اینکه  شهر صورت موردي در  شاخص ب شد این  صدهزار می با موالید زنده در جهرم کمتر از 

  محاسبه می شود.

 سال 8نمودار مقایسه پوشش مراقبت کودکان زیر 
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 سال8نمودار مقایسه اختالل رشدوزنی کودکان زیر 

  
  

  1393اطالعات جمعیتی سالمندان شهرستان جهرم سال 

 کل زن مرد عنوان
 20840 10216 10624 کل سالمندان شهرستانجمعیت 

 12805 6111 6694 جمعیت  سالمندان شهري
 8035 4105 3930 جمعیت  سالمندان روستایی
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  درصد سالمندي شهرستان جهرمنمودار مقایسه 

  
  نمودار نشان می دهد جمعیت شهرستان جهرم رو به سالمندیست .

  

  شاخص هاي برنامه سالمندان

  سالمنداندرصد   
  مبتال به افسردگی  مبتال به بیماریهاي قلبی  الغر  چاق

  18/9  48/27  23  56/12  شهرستان
  78/19  40/60  90/11  60/22  شهر
  08/7  48/27  25  57/10  روستا
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  تحلیل شاخصها:

  وامل عچاقی در سالمندان شهري بیشتر از روستایی مشاهده شده است.با توجه به این نکته که چاقی یکی از
خطر بیماریهاي قلبی عروقی ودیابت می باشد، آموزش تغذیه وفعالیت بدنی در سالمندان خصوصا سالمندان 

 شهري می بایست بیشتر مد نظر قرار گیرد .

  الغري در سالمندان روستایی بسیار بیشتر از شهریست در نتیجه تامین مکمل مولتی ویتامین در روستا مهمتر
مکملها بصورت رایگان در اختیار  93برنامه تحول مد نظر قرار گرفته شده واز سالاز شهر می باشد که در 

  سالمندان الغر روستایی قرار گرفته شده است.

  شاخص درصد ابتال به بیماریهاي قلبی : نشان می دهد که سالمندان شهري بیشتر با بیماري قلبی در گیرند

طري همچون چاقی وورزش نامستمر می تواند موثر تا روستاییها که بنظر می رسد کمتر بودن عوامل خ

باشد.البته درصد بدست آمده بطور مطلق نمی تواند درصد سالمندان مبتال به بیماري قلبی را نشان دهد زیرا 
  که مبتالیان به بیماري اغلب بیشتر جهت مراقبت مراجعه می کنند تا افراد سالم.

 وستاییان کمتر از شهریها مشاهده شده است لذا آموزشهادر فسردگی در رشاخص درصد ابتال به افسردگی : ا
  این زمینه می بایست جهت کلیه سالمندان خصوصا شهریها مد نظر قرار گیرد.

 درصد سالمندان مراقبت شده توسط غیرپزشک درشهرستان جهرمنمودار مقایسه 

  
  

21.00
24.04

21.59
19.44

90سال91سال92سال93سال
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 درصد سالمندان مراقبت شده توسط غیرپزشک درروستاهاي جهرم

  
شاخص:علت کاهش درصد سالمندان مراقبت شده توسط غیر پزشک در شهرستان وروستا بدلیل اینست که تحلیل 

مراجعه  93مراقبت شده اند تا سه سال بعد نیاز به مراقبت نداشته اند ودر سال  92تعدادي از سالمندانی که در سال 
  نکرده اند بنابراین شاخص بصورت کاذب افت کرده است.

  

  اجتماعی و اعتیاد –نی گروه سالمت روا

  »بهداشت روان«

  مهر ماه) در شهر و روستا 24-30جلسه آموزشی در هفته بهداشت روان ( 85برگزاري 

 ) 24بنر آموزشی) در تاریخ هاي  40اطالع رسانی در هفته بهداشت روان از طریق بنر در سطح شهر و روستا 
 مهر ماه 30الی 

  5/5/93خانگی جهت مردم در تاریخ برگزاري کارگاه پیشگیري از خشونت 

  20/4/93و  1/2/93جلسه آموزشی جهت پزشکان روستا در مورد افسردگی در تاریخ  2برگزاري 

  جلسه آموزشی جهت رابطین بهداشت در مورد بیماریهاي اعصاب و روان و پیشگیري از اعتیاد در  5برگزاري
 جوانان در ماه هاي تیر، مرداد، مهر، آبان و دي ماه

 15/5/93رگزاري کارگاه آموزشی پیشگیري از اعتیاد جهت مسئولین سالن هاي آرایشی بانوان در تاریخ ب 

  در مورد استقرار برنامه جامعه سالمت روان 5/2/93برگزاري جلسه با نمایندگان ادارات و دانشگاه ها در تاریخ 

  مورد بیماریهاي اعصاب و روان در 5/3/93برگزاري کارگاه آموزشی جهت کارشناسان بیماریها در تاریخ 

44.41

48.81

43.50

41.30

90سال91سال92سال93سال
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  جلسه آموزشی جهت والدین مهدکودك ها و دبستان ها در زمینه مهارت هاي فرزندپروري در طول  10برگزاري

 سال

  :بیمار  14بیمار افسرده جدید ،  55بیمار شدید روانی جدید ،  10شناسائی، ارجاع و درمان در روستاها شامل
 عقب مانده ذهنی جدید   16اري در کودکان جدید وشناسائی و آموزش بیمار اختالل رفت 19صرعی جدید ،

  ارسال آمار موارد خودکشی  و  آمار ماهانه بیماریهاي اعصاب و روان به اداره کل سالمت روان،تجزیه، تحلیل و

 ترسیم نمودار موارد خودکشی و مقایسه با سال هاي قبل در شهرستان جهرم

  کشوري در تهران و بندرعباس که از سوي اداره کل سالمت روان تشکیل شده کارگاه منطقه اي و  6شرکت در
 بود.

 تکمیل پرسشنامه هاي پیمایش ملی سالمت روان و سرمایه اجتماعی و ارسال به دانشگاه تهران 

 تکمیل پرسشنامه هاي تحقیق بررسی میزان کنترل خشم در بین پرستاران بیمارستان هاي جهرم 

 اجتماعی در بالیا جهت جوانان جمعیت هالل احمر، رابطین  -شی در زمینه حمایت روانیبرگزاري سه جلسه آموز
 و بسیجیان

 تهیه پنل واحد بهداشت روان 

  پیشگیري از سوء مصرف مواد:

  جلسه آموزشی در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد جهت دانش آموزان دبیرستان، سربازان  11برگزاري  

 هاي مقاومت و والدین دانش آموزان در طول سالپادگان ها و بسیجیان حوزه 

  تهیه و توزیع کتابچه هاي مربوط به مواد مخدر، توهم زاها و مواد صنعتی و عوارض آن و توزیع بین جوانان و
 نوجوانان

  برگزاري نمایشگاه اعتیاد، تهیه بنر ، توزیع بروشور و کتابچه هاي آموزشی در روستاي آرجویه در هفته اول تیر

 (هفته مبارزه با مواد مخدر) ماه
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  :DICمرکز 

  معتاد تزریقی در مرکز(تهیه و توزیع سرنگ، سوزن، پد الکلی، آب مقطر،  232تحت پوشش قرار دادن حدود
 )DICمالقه، کاندوم، دستکش یکبار مصرف، ماسک، باند، گاز و بتادین بین معتادین تزریقی در مرکز 

  جمله: وسایل استحمام، مواد غذایی، چاي، لباس و ...تهیه و ارائه خدمات حمایتی از 

  مشاوره گروهی با معتادین در زمینه ترك مواد، نحوه تزریق ایمن و  60مشاوره فردي و  800انجام حدود
 روابط جنسی سالم و چگونگی انتقال ویروس ایدز و هپاتیت

  بازدید از مرکز  100انجام حدودDIC 

  راه اندازي تیم سیار در مرکزDIC  جهت مراجعه به پاتوق هاي مصرف مواد و ارائه خدمات به معتادینی که
 دسترس هستند. دور از

 

  جهرم                                                   کشور                                                           
  در صدهزار نفر جمعیتنفر  111  نفر درصد هزار نفر جمعیت 124  شاخص خودکشی

  در هزار نفر 21  در هزار نفر 15  شاخص هاي بیماري هاي روانی
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 مقا یسه شاخصهاي بهداشت محیط 

  1393  1392  شاخص  ردیف
  2/95  7/95  درصد خانوارهاي روستایی که از شبکه عمومی آب آشامیدنی برخوردار می باشند  1

  85/76  45/76  بهداشتیدرصد خانوارهاي تحت پوشش داراي توالت  2
  4/76  3/76  درصد خانوارهاي روستایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوري و دفع می کنند 3
درصد خانوارهاي روستایی که فضوالت حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوري و دفع می  4

  کنند
1/87  41/87  

  98  8/97  مناطق شهريدرصد اماکن عمومی داراي معیارهاي بهداشتی و بهسازي  5
  1/94  94  درصد اماکن عمومی داراي معیارهاي بهداشتی و بهسازي مناطق روستایی 6
درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و بهداشتی داراي معیارهاي بهداشتی و  7

  بهسازي شهري
99  2/99  

معیارهاي بهداشتی و  درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و بهداشتی داراي 8
  بهسازي روستایی

98  1/98  

  4/95  95  درصد کارکنان مراکز و اماکن که داراي کارت معاینه پزشکی معتبر هستند (شهري) 9

  2/95  6/94  درصد کارکنان مراکز و اماکن که داراي کارت معاینه پزشکی معتبر هستند (روستایی) 10

نظر بهداشت محیط داراي شرایط مطلوب هستند درصد مراکز بهداشتی درمانی که از  11
 (شهري)

100  100  

درصد مراکز بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط داراي شرایط مطلوب هستند  12
 (روستایی)

2/96  3/96  

  100  100 درصد بیمارستانهایی که آب مصرفی آن ها مطلوب است 13

  100  100 مطلوب است درصد بیمارستانهایی که جمع آوري زباله آن ها 14

  3/33  50 درصد بیمارستانهایی که جمع آوري و دفع مطلوب فاضالب دارند 15

  100  100 درصد بیمارستانهایی که رختشوخانه آن ها مطلوب است 16

  6/66  100 درصد بیمارستانهایی که آشپزخانه آن ها مطلوب است 17

  100  100 داراي شرایط حفاظتی مطلوبدرصد مراکز کاربرد پرتوهاي یونساز در پزشکی  18

درصد نمونه هاي آب آشامیدنی که از نظر آزمایشات باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده  19
 است (شهري)

100  100  

درصد نمونه هاي آب آشامیدنی که از نظر آزمایشات باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده  20
 است (روستایی)

82  4/94  
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  شاخص هاي بهداشت حرفه اي   

  1393 1392  عنوان شاخص  ردیف

  96/89 01/62 درصد کارگاههاي تحت پوشش  1
  64/52  18/34 درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگري  2
  42/5  14/14 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور صدا  3
  34/3 15/9  درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور ارتعاش  4
  8/1 8/1 شاغلین در معرض عامل زیان آور روشناییدرصد   5
  6/4 48/13 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور اشعه هاي مضر  6
  06/1 79/1 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گرما ورطوبت  7
  66/12 42/28 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور تماس پوستی با مواد شیمیایی  8
  6/10 62/11 در معرض عامل زیان آور گرد و غباردرصد شاغلین   9
  5/1 73/1 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور گاز وبخار  10
  95/3 91/10 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور دود ودمه  11
  03/37 68/54 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور وضعیت نامناسب بدن حین کار  12
  15/2 8/13 معرض عامل زیان آور ابزار کار نامناسبدرصد شاغلین در   13
  23 76/17 درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور حمل بار  14
  78/93 84/77 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب ساختمان  15
  61/90 3/81 درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب آب  16
  07/90  27/78  شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دفع زبالهدرصد   17
  49/86  70/71  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دفع فاضالب   18
  27/90  8/81  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب دوش وحمام  19
  02/84  5/65  تسهیالت بهداشتی مناسب کمد ورختکندرصد شاغلین استفاده کننده از   20
  07/89  49/82  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب توالت  21
  27/90  2/81  درصد شاغلین استفاده کننده از تسهیالت بهداشتی مناسب سالن غذا خوري  22
  31/80  43/68  میکنند.درصد شاغلین که از وسایل حفاظت فردي مناسب استفاده   23
  47/76  62/58  درصد کارگاههاي داراي تشکیالت بهداشت حرفه اي  24
  100  56/10  درصد کارگاههاي کشاورزي تحت پوشش بهداشت حرفه اي  25
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  تعداد مراکز تهیه وتوزیع موادغذایی واماکن عمومی 

  
  

مراکزتهیه 
وتوزیع 

  موادغذایی
  

  
  تعدادکل

  1393      13 92  مکان
  1687  1318 شهر
  422  749 روستا

داراي 
 معیاربهسازي

  695  567 شهر
  174  314 روستا

داراي 
 معیاربهداشتی

  979  738 شهر
  240  420 روستا

  
  

 اماکن عمومی

  462  382 شهر تعدادکل
  85  165 روستا

داراي 
 معیاربهسازي

  106  84 شهر
  26  51 روستا

داراي 
 معیاربهداشتی

  347  289 شهر
  54  104 روستا
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  واحد آموزش و ارتقاي سالمت

آموزش سالمت را براي مردم در سطوح کلی و محیطی بر عهده دارد. هدف این واحد، آموزش سالمت، واحدي فنی در حوزه معاونت بهداشتی است که رهبري، حمایت، توسعه، نظارت و اجراي برنامه هاي 
ه المت است که با توسعه آموزش سالمت متکی بر شواهد در کلیتعالی رفتار سالم و با نشاط از طریق فرهنگ و سواد بهداشتی، بهبود شیوه زندگی و توانمندسازي مردم وجوامع براي تأمین حفظ و ارتقاء س

  عیت هاي جامعه صورت گیرد.موق

  93عملکرد و اقدامات برنامه بسیج اطالع رسانی و توانمندسازي هفته سالمت و روز جهانی بهداشت سال 
  

  شیوه فعالیت  عنوان فعالیت  ردیف
 -هماهنگی درون بخشی با معاونت بهداشتی و مسئولین واحدهاي ستادي و کارشناسان واحدها  1

  مدیر روابط عمومی
  آموزش،توضیح دستورالعمل برنامه، بحث و تبادل نظر

آموزش، همفکري و تبادل نظر، تکثیر دستورالعمل و عناوین برنامه هاي هفته سالمت و   توجیهی -هماهنگی بین بخشی با سایر ادارات، نهادها و سازمان ها و برگزاري جلسات آموزشی  2
  جلسات آموزشی

جمع آوري مطالب آموزشی استفاده از اینترنت و مجموعه جزوات و پکیج هاي آموزشی   عمرسالمت با خودمراقبتی)تهیه و تنظیم جزوات آموزشی (یک   3
  فشارخون را جدي بگیرید

برگزاري جلسه جهت مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شهري وروستایی و پزشکان خانواده و   4
  کاردان ها

  توجیهی -آموزشی

  آموزش، اطالع رسانی و توزیع نشریات  پایگاه اطالع رسانی شهري  5
  آموزش، اطالع رسانی و توزیع نشریات  پایگاه اطالع رسانی روستائی  6
  حضور مسئولین و اعضاي ستاد هفته سالمت در بیمارستان پیمانیه  عیادت از بیماران بستري در بیمارستان پیمانیه  7
معاونین و سایر اعضاي  –ریاست دانشگاه  -مراسم نواختن زنگ سالمت با حضور فرماندار  زنگ سالمت  8

  ستاد هفته سالمت
  سخنرانی در خطبه نماز جمعه پیرامون اهمیت و عناوین هفته سالمت  ارسال نامه و دستورالعمل برگزاري هفته سالمت به دفتر امام جمعه  9

ریاست دانشگاه، معاونت بهداشتی و کارشناسی آموزش برگزاري جلسه مطبوعاتی با حضور   10
  سالمت،مدیر روابط عمومی و خبرگزاري ایسنا و ایرنا

  انعکاس خبر و مسائل مربوط به هفته سالمت به خبرگزاري ها
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  شرح فعالیت  عنوان فعالیت  ردیف
توزیع در بین مراکز روستایی و شهري و خانه هاي بهداشت و ادارات و سازمان ها و مدارس   تبهداشتوزیع پوستر، پمفلت و نشریات مختلف بهداشتی متناسب با شعار سازمان جهانی   11

  و
  پایگا هاي بسیج

  بیلبوردهاخیابان و میادین شهر و  -نصب بر سردرب مراکز بهداشتی درمانی  تهیه پالکادرهاي بهداشتی هفته سالمت و روز جهانی بهداشت  یک عمر سالمت با خود مراقبتی  12
توزیع پمفلت و نشریات بهد اشتی مرتبط با خود مراقبتی و پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیر (   13

  سیگار و تغذیه و فعالیت فیزیکی و تحرك بدنی ) -اعتیاد –دیابت –فشارخون  -قلبی عروقی
  توزیع در زندان جهت زندانیان و خانواده زندانیان در روز مالقات

    مسابقه نقاشی و مقاله نویسی پیام بهداشتی در مدارسبرگزاري   14
    برگزاري جلسات آموزشی در مدارس  15
    برگزاري جلسات آموزشی در پایگاه هاي مقاومت بسیج  16
  مقاالت داروئی -عکس -روزنامه دیواري -مقاالت بهداشتی –دستاورد هاي بهداشتی   برپایی نمایشگاه بهداشتی در مدارس  17
  ساخت کلیپ بهداشتی جهت پخش در کلینیک هنري جهت استفاده   18

  آموزشی بیماران وهمراهان
ساخت کلیپ توسط شرکت مهندس نرم افزار پردازش گر هوشمند و همکاري واحد آموزش 

  انیمیشن و پیام هاي بهداشتی با استفااده از سرور مرکزي -سالمت در خصوص پخش تیزر
  بازدید از مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق اعضاي هفته سالمت  روستایی در هفته سالمت و تکمیل چک لیست ارزشیابیبازدید از مراکز بهداشتی   19
بازدید از کانون جهاندیدگان و استقرار تیم پزشکی جهت ویزیت و مشاوره کنترل فشارخون به   20

حامیان سالمت  2آموزشی اتفاق اعضاي ستاد هفته سالمت و مسئولین ادارات و توزیع بسته هاي 
  و اهداي جوایز به فعاالن

  سالمندان و یازنشستگان

 -مراسم نواختن زنگ سالمت در مدارس مروج سالمت در شهر و روستا با حضور مدیران  زنگ سالمت در مدارس مروج سالمت  21
  معاونین و مربیان بهداشت مدارس

  و ت.زیع نشریات ( در مورد بیماري هاي غیرواگیر )آموزش، اطالع رسانی   پایگاه اطالع رسانی روستایی  22
افتتاح و راه اندازي پخش برنامه هاي آموزشی و انتقال پیام هاي بهداشتی از طریق نصب دستگاه   23

  ویدئوسیستم نعبیه شده در سالن هاي انتظار کلینیک هنري
در کلیه  پخش پیام ها و تیزرها در زمینه هاي مختلف بهداشتی جهت مراجعه کنندگان

  سالن هاي انتظار ( یک عمر سالمت با خور مراقبتی )
نهاد هاي مختلف از طریق سیستم در خصوص پیشگیري از  –ارسال پیامک بهداشتی به ادارات   24

  بیماري هاي غیرواگیر
  ارسال پیامک

  توسط اعضاي هفته سالمت  تقدیر از فعاالن و حامیان سالمت  25
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  فعالیتشرح   عنوان فعالیت  ردیف
تحویل تابلوي برد آموزشی با پکیج زندگی سالم، کلید سعادت به اداره امور زنان به مناسبت هفته   26

  سالمت ستاد نماز جمعه
  نصب تابلوهاي آموزشی در سالن هاي زندان جهت استفاده زندانیان از رسانه هاي آموزشی

 بهداري ناحیه مقاومت و کانون بسیج –برپایی نمایشگاه بهداشتی با همکاري معاونت بهداشتی   27
  جامعه پزشکی در ستاد نماز جمعه

آموزش و اطالع رسانی ، توانمندسازي افراد، اندازه گیري فشارخون و نمایه توده بدنی ( 
BMI و استقرار تیم پزشکی در چادر هاي امدادي (  

خودمراقبتی در تاالر  برگزاري همایش پیشگیري اولیه از عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر و  28
  عالمه امینی

  همایش ، سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ

برگزاري پیاده روي همگانی ( تحرك رمز سالمتی است ) با حضور کلیه بانوان ( رابطین بهداشت ،   29
گاه خواهران بسیجی،پای -سالمندان و بازنشستگان –کانون جهاندیدگان  -کمیسیون امور بانوان

  هاي مقاومت

  حضور در پیاده روي

  رسیدگی به شکایات -جلسه پرسش و پاسخ -سخنرانی   بازدید از زندان به اتفاق اعضاي ستاد هفته سالمت  30
  اهداي جوایز همراه با سخنرانی –حضور در پیاده روي   برگزاري مراسم پیاده روي با حضور پرسنل دانشگاه علوم پزشکی  31
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    1393تفکیک جمعیت سال

 سال 15-49زنان  جمع کل سال 80باالي  سال 79-65 سال 64-60 سال 59-15 سال 14-5 سال 4-1 سال1زیر

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر

2146  1625  6701  5770  15611  11828  85308  55448  3953  2683  7940  3780  2285  2072  123944  83206  35534  23223  
  

  جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده

 کل خانوارها
مراکز فاقد پزشک  پزشک خانواده جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده

 شهر خانواده
 روستا

 موجود مصوب

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر هزارنفر50باالي  هزارنفر 50-20 هزارنفر20زیر روستا شهر

33489  21187  13258  -  116094  96352 47  24 58 19 1 2 

 

 

 

 

 

  

 تعدادکل مراجعین سرپایی(بارمراجعه) به مراکز بهداشتی درمانی شهري وروستایی

 ارجاع پزشک خانواده به متخصص پزشک خانواده دندانپزشک

37590 257286  98223 
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  براساس زیج حیاتی1393موالید ومرگ ومیر سال

بدنیاآمده  مرده مرگ و میر
 22بعدازهفته 

مرگ و میر 
  نوزادان

 روز 28زیر 

مرگ  سال 5مرگ و میرکودکان زیر سال1مرگ ومیرکودکان زیر
  ومیرمادران

به علت  
عوارض 
حاملگی 
 وزایمان

مرگ ومیرگروه 
  سنی

 سال 15-59

مرگ ومیرگروه 
  سنی 

 سال 60-70

مرگ ومیرگروه 
  سنی 

 روستا شهر روستا شهر سال 60باالي 

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر روستا شهر روستا شهر روستا شهر

502 479 15 12 11 20 2 3 2 7 2 2 2 6 0 0 117 121 54 55 389 316 

  

  تعداد نوزادان  تعداد موالیدزنده
  با وزن تولد

 گرم2500کمتراز 

  کل زنان
 زایمان کرده 

 زنان زایمان کرده

 منزل تسهیالت زایمانی بیمارستان/ زایشگاه روستا شهر

 پزشک روستا شهر روستا شهر پسر دختر پسر دختر
ماماي 

تحصیل 
 کرده

 پزشک
ماماي 

تحصیل 
 کرده

  ماماي
 دوره دیده 

ماماي 
تحصیل 

 کرده

  ماماي
 دوره دیده 

  ماماي 
 دوره ندیده

925 1027 834 990 167 141 2236 1824 0 0 0 1790 0 0 4 13 
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  گزارش خدمات بهداشت دهان و دندان 

  گروه سنی

 خدمات بهداشتی درمانی

  

  سال6زیر 
  سال12تا6

 سال به باال13
  جمع

 نیریسا زنان باردار

  1393 1393  1393  1393  1393 سال

  25502 6424  352  18000  726 معاینه

  19971 14794  38  4268  871 کشیدن دندان

 ترمیمی

  1458 648  7  768  35 آمالگام

  260 202  0  48  10 کامبپوزیت

  77 60  0  17  0 گالس ایونومر

  525 520  5  0  0 جرمگیري وبروساژ

  251 5  0  245  1 رادیو گرافی

  181 0  0  94  87 پالیوتومی

  18042 0 0  17421  621 فلوراید تراپی

  1044 7  0  925  112 فیشور سیالنت

  11 0 0  11  0 پالپ زنده
 

  

  

  

  

  

  

  



  

www.jums.ac.ir 

 188 معاونت بهداشتی

  

  اطالعات پزشک خانواده

 سال

تعدادپزشک 
برحسب 
 جنسیت

 تعدادماما هاي موجودبرحسب نوع استخدام تعدادپزشک برحسب نوع استخدام

 زن
مر
 د

رسمی 
وپیمان

 ي

طرح
ي 

وپیام 
 آور

قرارداد
 ي

جم
 ع

تعدادپزشک 
موردنیازبرنام

 ه

رسمی 
وپیمان

 ي

طرح
 ي

قرارداد
 ي

جم
 ع

تعدادماما
ي مورد 
 نیازبرنامه

9سال
0 

17 8 4 19 2 25 26 0 0 36 36 36 

9سال
1 

14 5 1 15 3 19 26 0 0 38 38 38 

9سال
2  17  5  4  15  3  22  26  0  0  38  38  20  

سال 
93  16  3  2  15  2  19  26  0  0  38  38  20  

  

  1393فراوانی پرسنل پزشک خانواده  سال  توزیع

   پزشک خانواده 

 کل زن مرد ماما

 10 22 11 11 شهري(مستقردردرمانگاه)

 34 36 8 28 مستقردرمطب خصوصی

 38 19 16 3 روستایی
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  داده هاي اجرایی برنامه پزشک خانواده روستایی 

یف
رد

 

  1393  1392 عنوان

 226350  218432 جمعیت شهرستان جهرم 1

  83206  83827 جمعیت روستایی 2
 96352  113526 جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده 3

 82505  101674 جمعیت داراي دفترچه بیمه روستایی 4

 18  18 مراکز بهداشتی درمانی مجري برنامه پزشک خانواده 5

تعداد ویزیت هاي درمانی پزشک خانواده (دریک  6
 فصل)

42389  32711 

 4058  4176 تعداد مراجعات خدمات مامایی(دریک فصل) 7

 260 272 نظارت ستادي 8

تعداد آزمایشگاه فعال(اسماعیل آباد، باغ  9
 کبیر،بهجان،خفر،دوزه ،قطب آباد،خاوران ومرکزي)

8  8 

 2916  5549 تعداد مراجعات براي خدمات آزمایشگاه (دریک فصل) 10

 -  (خفر)1 تعداد رادیولوژي فعال 11
 -  1133 تعداد مراجعات براي خدمات رادیولوژي(دریک فصل) 12
 3726  6320 تعداد ارجاع به متخصص(دریک فصل) 13

 -  5632 تعداد ارجاع به داروخانه(دریک فصل) 14
 610  630 تعداد دهگردشی(دریک فصل) 15

 15  15 امکانات بیتوته 16

 20  20 تعداد یونیت دندانپزشکی فعال 17

  26  26 تعداد بلوك اجراي طرح بیمه روستایی 18
 26  26 تعداد تیم سالمت طرح بیمه روستایی 19

 17  17 تعداد مراکزداراي خودرو 20

 117  117 تعداد بهورز 21

 5071  4366 میانگین جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده 22
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میانگین جمعیت تحت پوشش هر ماماي طرح پزشک  23
 خانواده

3910  2535 

  

  

  توزیع فراوانی مواردگزارش شده بیماریهاي قابل پیشگیري باواکسن 

 
  1393سال  1392سال

 کل روستا شهر کل روستا شهر

 فلج شل حاد
  3  1  2  1  0  1 مواردمشکوك
  0  0  0  0  0  0 مواردتاییدشده

 سرخک
  7  2  5  8  4  4 مواردمشکوك
  0  0  0  0  0  0 مواردتاییدشده

 سرخجه
  2  1  1  0  0  0 مواردمشکوك
  2  1  1  0  0  0 مواردتاییدشده

 دیفتري
  0  0  0  1  0  1 مواردمشکوك
  0  0  0  0  0  0 مواردتاییدشده

 سیاه سرفه
  0  0  2  1  0  1 مواردمشکوك
  0  0  0  0  0  0 مواردتاییدشده

 کزازنوزادي
  0  0  0  0  0  0 مواردمشکوك
  0  0  0  0  0  0 مواردتاییدشده

 سل
  276  195  81  238  169  114 مواردمشکوك
  12  9  3  13  4  9 مواردتاییدشده

  پوشش واکسیناسیون به تفکیک شهروروستا 

 منطقه نوع واکسن
  1393سال   1392سال

  درصد درصد

 ب ث ژ
  228  270 شهر
  5  5 روستا

 3پولیو
  104  103 شهر
  103  100 روستا

 3ثالث
  104  103 شهر
  103  100 روستا
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MMR1 
  104  102 شهر
  100  99 روستا

MMR2 
  98  105 شهر
  102  93 روستا

 3هپاتیت
  104  103 شهر
  103  100 روستا

 آزمایشگاههاي معاونت بهداشتی

  آزمایشگاه مرکزي

  1393سال  عنوان فعالیت
  473  آزمایش التور

  1290  آزمایش ماالریا
  3917  غربالگري هیپوتیروئید نوزادان

  379  آزمایش سل
  5676  غربالگري تاالسمی مزدوجین

  12698  مواد مخدر آزمایش
  53968  تعداد کل مراجعین به آزمایشگاه
  24433  تعداد کل مراجعین طرح بهداشتی

  29943  تعداد کل مراجعین سرپایی
  180877  تعداد کل آزمایشات انجام شده درآزمایشگاه مرکزي

    

  آزمایشگاههاي  مراکز روستایی

  1393سال  عنوان فعالیت
  13250  آزمایشگاه روستاییتعداد کل مراجعین به مراکز 

  20563  تعداد کل آزمایشات انجام شده در مراکز آزمایشگاهی روستایی
  

  اههاي معاونت بهداشتیگعملکرد کلی آزمایش

  1393سال   عنوان فعالیت
  67218  تعداد کل مراجعین به آزمایشگاههاي معاونت بهداشتی

  201440  بهداشتی تعداد کل آزمایشات انجام شده در آزمایشگاههاي معاونت
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  کل مراجعین به آزمایشگاههاي معاونت بهداشتی نمودار مقایسه تعداد 

  
  

  مرکزي معاونت بهداشتی کل مراجعین به  آزمایشگاه نمودار مقایسه تعداد
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  کل آزمایشات انجام شده در آزمایشگاههاي معاونت بهداشتینمودار مقایسه 
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