
  

  

  

  

  

علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  گاهدانش
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  تهیه وتنظیم:

  دانشگاه مار واطالع رسانیآ

  1393دیماه 
  

  

  

  1356:  دانشگاه سال تاسیس

ــی :   ــالب فرهنگــ ــد ازانقــ ــدد بعــ ــت مجــ ــروع فعالیــ   1364 شــ
ــال ودر ــ1365س ــکی و 90ذیرش پ ــجوي پزش ــجوي 20نفردانش نفردانش

   جدد خود راشروع کرد.فعالیت م پرستاري
   1387 افتتاح پردیس دانشگاه : 1386به دانشگاه : ارتقاء 1375 استقالل:
 )1375( ،آموزشی) 1375(توسعه مدیریت ومنابع  : ي دانشگاههامعاونت 
 نموده آغاز به فعالیت 1376 از سال  دارووغذا و درمان ، )1375(بهداشتی

ــال ــدا گا    1385 واز س ــت ج ــورت دو معاون ــه ص ــند.  ب ــی باش ــه م    ن
  .)1391(پژوهش وفناوري ،،)1389(   نشجوییدافرهنگی 

  نفر 1071  :بااحتساب ورودي بهمن ماه)(دانشجویان تعداد
  142 :هوشبري 184:پرستاري 337 :پزشکی

 نفر30وکاردانی: 20: کارشناسیفوریتهاي پزشکی 104:آزمایشگاهی علوم
  133: اتاق عمل 117:بهداشت عمومی

  4: انگل شناسیکارشناسی ارشد 
  نفر 97  تعدادکل اعضاء هیئت علمی:

  نفر 39 مربی:    نفر53استادیار:   نفر 4 دانشیار:   نفر1 استاد:
  نفر37 زن:           نفر  60مرد :               

  نفر22پرستاري ومامایی:    نفر 41بالینی:   نفر 34علوم پایه:
  نفر19ومتعهدخدمت: طرحی ،سرباز  نفر54پیمانی :    نفر24رسمی :

  
  پیراپزشکی، ومامایی پزشکی،پرستاريدانشکده ها:

  
   ،کوثروبهارستانبوستان، گلستان : (دختران)خوابگاه

  شهیددانشپور واحسان (پسران):
  222پسران: 452دختران  تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه:
  

  
  2067 :گاهتعداد کل پرسنل شاغل دردانش

     428:شبه پیمانی      304:پیمانی     561  :رسمی  
    411: 4تبصره    k:266طرحی،پیام آور وضریب  

  نفر 97سایر:
  895تعدادپرسنل مرد:   1172تعدادپرسنل زن:

  
 نفر87:شاغل دردانشگاهکل پزشکان متخصص 

  ،3،پوست4،ارتوپديENT1،4،چشم8،زنان5،اطفال9شامل(داخلی
جراحی مغز ،3جراحی کلیه ، 5،جراحی عمومی4،قلب وعروق3روانپزشکی

، 2پزشکی اجتماعی،2توانبخشی،3عفونی،1داخلی مغز واعصاب ،3واعصاب
، 1بیماریهاي کودکان ،1،هماتولوژي وسرطان اطفال1فوق تخصص درد

،پرتونگاري 7،بیهوشی5،آسیب شناسی 2گوارش بالغین،1نفرولوژي اطفال 
      )1،غدد بزرگسال2،طب اورژانس 6

   
  :تعداد کل

  نفر 90تخصص شاغل در سطح شهرستان:پزشکان متخصص وفوق 
  نفر 21 متخصصین داراي مطب:

  نفر40 :راي مطب  در شهرستاناپزشکان عمومی د
  نفر69ه:شاغل دردانشگاپزشکان عمومی 

  نفر 104پزشکان عمومی شاغل در شهرستان:
  نفر10دندانپزشکان شاغل در دانشگاه:

  نفر39راي مطب  درسطح شهرستان:ادندانپزشکان  د
  نفر44:شهرستان شاغل در سطح شکان دندانپز
  نفر 34سطح شهرستان:    نفر12 شاغل دردانشگاه: :پزشکان داروساز

  
  
  



  1352: تاسیس سال  بیمارستان مطهري
   62:ستاره دارتخت هاي      173تخت فعال:     110ب :  تخت مصو

  9245 : شش ماههبخش ها بستري       %65: شش ماهه اشغال تخت
  CCU:6 17شم:چجراحی  46:ان وزایمانزن:تعدادتختها
   )post 15، 36،داخلی 4شامل : گوارش (55 داخلی :

  )NICU،post NICU (شامل:اطفال ،نوزادان ،49 اطفال
، 4زایمان، 12اورژانس،5ریکاوري ،3عمل ،اتاق10،کولیز15یالیزد :ستاره دار

تخت در 2تخت ایزوله شامل  4الزم به ذکر است که می باشد.13لیبر
  تخت در بخش داخلی می باشد.2جراحی چشم و بخش

  61تخت درمانگاه : 17 انکوباتور: 46کات نوزادان:
  نفر 156349: (شش ماهه)مراجعین به متخصصین کلینیک 

  نفر 1261  متوسط مراجعه روزانه به متخصصین کلینیک هنري:
  

  1379 :تاسیسسال  یمارستان پیمانیهب
  ختت 40:ستاره دارتخت هاي  184تخت فعال:   184تخت مصوب:
   10268 : بخش هاشش ماهه بستري  %5/77: شش ماههاشغال تخت 

  ICU   :11CCU   :13 بخشهاي فعال وتعدادتخت ها:
 )،عفونیداخلی اعصاب،روانی،سوختگی،داخلی ، post(  62 داخلی:
   )،ارتوپدي ،ارولوژي، جراحی،نوروسرجري ENT(98 :جراحی

  24اورژانس: 10ریکاوري: 6ل:اتاق عم شامل :ستاره دار
  می باشد. 25تعداد تخت هاي درمانگاه 
متوسط  31122: (شش ماهه)مراجعین به متخصصین درمانگاه پیمانیه 

  نفر 213مراجعه روزانه به متخصصین درمانگاه پیمانیه:
  بیمارستان خاتم االنبیاء

  40 تخت مصو ب :     1392سال بهره برداري اولیه: 
  نفر 168 ش ماهه :ش بخش هابستري  

  3زایشگاه:  4اتفاقات: 1ایزوله : 4اطفال: 5زنان: 6جراحی: 6داخلی:
  

  

  خدمات موجوددربیمارستانهاودرمانگاههاي وابسته
رادیولوژي،آزمایشگاه ،پاتولوژي، بینایی سنجی،شنوایی سنجی 

تی   گفتاردرمانی فیزیوتراپی،داروخانه، ماموگرافی،سونوگرافی ،سی
ورزش،   ی،الکتروکاردیوگرافی،الکترومیوگرافی،تستسکن،کاردیوگرافا

تست تنفسی، آندوسکوپی،گچ گیري،دیالیز ،کولیز 
،برونکوسکوپی،کلونوسکوپی،سیستوسکوپی، الکتروآنسفالوگرافی

  ،تغذیه،لیزرچشم ،رکتوسیگموئیدوسکوپی،پیس میکر
  BMV,MRI,NSTسنگ شکن ،

  آمار شش ماهه
  بیمارستانها  دیولوژي و...)(آزمایشگاه،رامراجعین به  پاراکلینیک

  445504کل: 36605اتم االنبیاء: خ 209133پیمانیه :  199766: مطهري
    ) (تغذیه،فیزیوتراپی،بینایی سنجی و..پیراپزشکانمراجعین به  

  نفر 23597جمع کل:  21705مطهري:   1892پیمانیه:

  %4/38درصد سزارین: 801تعداد سزارین:  1285تعداد زایمان طبیعی : 
  مرکز1: 115رکز اورژانس م                               

  پایگاه3پایگاه اورژانس شهري:
  پایگاه12پایگاه اورژانس جاده اي: 

  دستگاه 25: 115تعدادآمبوالنس 
  دستگاه 4تعدادآمبوالنس مراکز بهداشتی شهري وروستایی:

                   دستگاه 2تعدادآمبوالنس بیمارستان مطهري:
                     دستگاه 3دادآمبوالنس بیمارستان پیمانیه:عت

  دستگاه1:خصوصیتعدادآمبوالنس 

  
  

                                        آمار طرح تحول تا پایان آذر
  149855تعداد کل مراجعین به اورژانس:

  121353تعداد مراجعین سرپایی:
  28502تعداد مراجعین بستري:

  مرکز2غیرفعال:                 مرکز 6درمانی شهري فعال: مرکز بهداشتی
  پایگاه9پایگاه بهداشتی درمانی شهري فعال: 

  مرکز1غیرفعال:              مرکز13مرکزبهداشتی درمانی روستایی فعال:
  مرکز1پایگاه بهداشتی درمانی روستایی فعال: 

  خانه2غیرفعال:                      خانه65تعدادخانه بهداشت فعال:  
  مرکز1غیرفعال:                        مرکز 2تسهیالت زایمانی فعال: 

  
  نفر 226350جمعیت کل شهرستان جهرم:

  83206 جمعیت روستایی:  123944جمعیت شهري:
  19200جمعیت عشایر ،تیم سیار،متفرقه و ..:

  تسهیالت بهداشتی درمانی درسطح شهرستان:
  11دولتی(دانشگاه):                       16 آزمایشگاه:

  2دولتی(دانشگاه):                        28 داروخانه:
  مرکز1دولتی(دانشگاه):                   مرکز9ترك اعتیاد:

  مرکز4دولتی(دانشگاه):         مرکز 8 رادیولوژي وسونوگرافی:
  مرکز2دولتی(دانشگاه):                     مرکز 11فیزیوتراپی:

  مرکز1دولتی(دانشگاه):                      مرکز 6 بینایی سنجی:
  مرکز 1دولتی:                مرکز 7دفتر مشاوره ورژیم درمانی:

         مرکز1:دولتی                               مرکز 4:گفتار درمانی

  مرکز1:ارتوپدفنی         مرکز 2 :کاردرمانی مرکز3شنوایی سنجی:


