گزارش عملکرد معاونت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در سال 8931
معاونت بهداشت
مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سالمت:
 بازنگری طرح گسترش  %011شبکه بهداشت و درمان کلیه شهرستان های تحت پوشش
 اتمام  %87پروژه های واحدهای بهداشتی
 تجهیز %87واحدهای بهداشتی درمانی موجود
 تجهیز 011درصدی واحدهای بهداشتی درمانی جدید تاسیس به تعداد  92واحد در سال 27
 تامین کارشناس رشته مهندسی پزشکی جهت 011درصد شبکه های بهداشتی درمانی تحت پوشش
دانشگاه به تعداد  91نفر
 افزایش میانگین نمره آزمایشگاه های تشخیص طبی سطح  9از نظر استقرار الزمات آزمایشگاه مرجع
سالمت ( )TQMبه  %011موارد
 افزایش میانگین نمره کنترل کیفیت آزمایشگاه های تشخیص طبی سطح  9به %011
 افزایش میانگین نمره کنترل کیفیت آزمایشگاه های تاالسمی به %011
 افزایش میانگین نمره کنترل کیفیت آزمایشگاه های سل به %011
 افزایش میانگین نمره استقرار الزامات آزمایشگاه های مواد مخدر به %011
 افزایش میانگین نمره کنترل کیفی ابزار پایه آزمایشگاه های سطح  0و 9به %011
 افزایش پوشش خدمات آزمایشگاهی بیمه روستایی به %011
 راه اندازی  %011خانه های بهداشت عشایری
 واگذاری (برون سپاری)  %71واحدهای غیر فعال بهداشتی در استان
 افزایش ماندگاری یکساله شهرستانی پزشکان خانواده روستایی به %28
 کاهش  %7.8کسورات برنامه پزشک خانواده روستایی
 کاهش 83درصدی نسخ حاوی آنتی بیوتیک تجویز شده توسط پزشکان خانواده شهری
1

 کاهش درصد نسخ حاوی کورتیکواستروئید تجویز شده توسط پزشکان خانواده شهری به %03
 آموزش دوره مقدماتی به 29درصدی مراقبان سالمت آموزش دیده (دوره مقدمات)
 آموزش دوره تکمیلی به 87درصدی مراقبان سالمت آموزش دیده (دوره تکمیلی)
 تامین  %28.8بهبود استاندارد تجهیزات اداری /آموزشی مراکز آموزش بهورزی
گروه سالمت محیط:
 افزایش سنجش ایمنی مواد غذایی با تجهیزات پرتابل در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به %82.07
 دسترسی %22.28خانوارهای روستایی به آب آشامیدنی
 افزایش خانوارهای روستایی که فاضالب را به شیوه بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند به %29.70
 افزایش میزان درصد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی %20.07
 افزایش میزان خانوارهای روستایی که زباله را به طریقه بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند%27.77 .
 دستیابی به  %011پوشش بازرسی از مراکز تهیه ،توزیع ،نگهداری و فروش مواد غذایی
 افزایش کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی دارای کارت معاینه پزشکی معتبر به
%20.88
 افرایش درصد پوشش نظارت بر بهداشت آب استخر %78.73
 افزایش درصد بیمارستان های مجهز به به سیستم بی خطر ساز پسماند %72.98
 افزایش پوشش نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی به %28.81
 افزایش پوشش کلرسنجی آب آشامیدنی % 78.27
 افزایش پوشش نظارت بر سامانه های آبرسانی به %73.87
 حفظ پوشش درصد جمعیت تحت پوشش آب سالم به %27/73
 افزایش پوشش نمونه برداری شیمیایی آب آشامیدنی به %27.9
 افزایش درصد مراکز و اماکن که عرضه قلیان در آنها انجام نمی شود به %23.98
گروه سالمت کار:
 دستیابی به %27.00پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاههای درجه 0و9و8
 کاهش محیطهای کار که دارای آالینده های شیمیایی هستند به %01.27
 ا افزایش پوشش بازدید منظم از کارگاههای دارای پرتوی زیان آور به %28
 آموزش  %72شاغلین قالیبافی
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 افزایش بیمارستانهای دارای واحد بهداشت حرفه ای به %23
 افزایش معادن تحت پوشش بازدید منظم به %27
 افزایش زندانیان تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای به %87
 افزایش دسترسی کارفرمایان به خدمات بهداشت حرفه ای به %27
 کاهش مواجهه شاغلین با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی به %03.71
 کاهش شاغلین در مواجهه با صدای مخاطره آمیز محیط کار به %08.92
 افزایش شاغلین دارای پرونده پزشکی به %78.18
گروه آموزش و ارتقاء سالمت:
 افزایش پوشش خودمراقبتی فردی (درصد خانوارهای دارای سفیرسالمت آموزش دیده) به %79
 آموزش %91دانش آموزان هر کالس در هر مقطع تحصیلی به عنوان سفیر سالمت دانش آموز
 افزایش جوانان آموزش دیده در خصوص اصول خود مراقبتی جوانان به %7
واحد جلب مشارکتهای مردمی:
 پایگاه های سالمت و پایگاه پزشک خانواده وخانه های بهداشت مجری برنامه داوطلبان سالمت %73
 افزایش ادارات دارای داوطلب متخصص به %83
گروه بیماریهای غیرواگیر:
 شناسایی  %77.8افراد مبتال به هیپرکلسترولمی
 شناسایی  %80.7افراد مبتال به پرفشاری خون
 شناسایی  %89.8بیماران مبتال به دیابت
 افزایش درصد افراد باالی  81سال که در یکسال کاری خطرسنجی سکته قلبی و مغزی برای آنها انجام
شده است به %83.3
 افزایش درصد بیماران مبتال به دیابت که هر سه ماه تحت مراقبت پزشک خانواده هستند به %77.9
 افزایش درصد یماران مبتال به دیابت که هر سه ماه تحت مراقبت غیرپزشک قرار گرفته به %39
 افزایش پوشش آزمایش  HBA1Cدوبار در سال به %37.7
 افزایش بیماران مبتال به دیابت که بیماری آنها بر اساس HGBA1C >%8تحت کنترل است به %88.8
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 غربال %00.7زنان 81تا 72ساله از جهت سرطان پستان به روش CBE
 غربال  %01.8زنان 81تا 32ساله از جهت سرطان سرویکس
 غربال  %03.9افراد 31تا 72ساله از جهت سرطان کولورکتال
 افزایش تعداد شهرهای عضو جامعه ایمن به %7
 پوشش غربالگری  7بیماری متابولیک ( )CH,PKU,G6PDD,GALACTOSEMIAدر  8-3روزگی
نوزادان به %29.7
 افزایش پوشش غربالگری 91بیماری متابولیک ارثی در نوزادان به %28
 حفظ پوشش ( PND1غربالگری ژنتیک) به %27.3
گروه بهبود تغذیه جامعه:
 کاهش  %01میانساالن با الگوی نامناسب تغذیه در مصرف نمک (استفاده از نمکدان سر سفره)
 کاهش  %02/83میانساالن با الگوی نامناسب تغذیه در مصرف روغن
 کاهش جوانان با الگوی نامناسب تغذیه ای در مصرف نمک ( استفاده از نمکدان سر سفره) به %09.0
 کاهش جوانان با الگوی نامناسب تغذیه ای در استفاده از فست فود و نوشیدنی های گازدار به %97.8
 کاهش نوجوانان در الگوی نامناسب استفاده از تنقالت و فست فود ها به %88.7
 افزایش مدارس ابتدایی که بیش از نیمی از ایام هفته زنگ صبحانه سالم در مدرسه اجرا می کنند به
%73.7
 کاهش مدارس ابتدایی که زنگ صبحانه سالم را اجرا نمی کنند از  93درصد در سال  28به %90.8
 افزایش پوشش مشاوره تخصصی تغذیه در گروههای در معرض خطر به  72درصد تا پایان سال 27
 افزایش پوشش مشاوره تغذیه در کودکان چاق و اضافه وزن به 07/3درصد تا پایان سال 27
 حفظ پوشش مادران باردار آسیبپذیر با بستههای حمایتی تغذیهای به میزان  72درصد تا پایان سال
27
 افزایش پوشش مشاوره تخصصی تغذیه مادران باردار و کودکان زیر  3سال در معرض خطر سوء تغذیه و
کم خونی فقرآهن به  79.9درصد تا پایان سال 27
 افزایش درصد مادران باردار مبتال به چاقی در شروع بارداری که توسط کارشناس تغذیه مراکز خدمات
جامع سالمت مشاوره شده اند به  97.2تا پایان سال 27
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گروه سالمت دهان و دندان:
 دستیابی به پوشش وارنیش فلورایدترپی در کودکان  7تا  07سال %77.81
 دستیابی پوشش فیشورسیالنت در کودکان  7تا  2سال به %2.3
 دستیابی به پوشش مراقبت عاری از پوسیدگی دندان در پایه ششم و هفتم به %83.08
گروه کاهش خطر بالیا:
 ارزیابی  %22.37از واحدهای بهداشتی جهت خطر و ایمنی ()SARA
 ارتقاء ایمنی غیرسازه ای %38واحدهای بهداشتی (کمبود اعتبارات جهت هزینه کرد های مربوطه)
 دستیابی میزان  % 77.7آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی در برابر بالیا
 تدوین برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریتها در  011درصد شبکه های بهداشت و درمان
شهرستان ها () EOP
 افزایش خانوارهای ارزیابی شده و آموزش داده شده از جهت آمادگی در برابر بالیا از ( )DARTبه %77
مدیریت سالمت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد:
 انجام %011درصد غربالگری اولیه سالمت روان در جمعیت عمومی
 شناسایی  %3.83مبتالیان به اختالالت روانپزشکی
 آموزش مهارت فرزند پروری به  071778نفر از والدین دارای فرزند  9تا 00سال
 آموزش مهارت های زندگی به  77707نفر از کودکان ( 7تا  09سال و بزرگسال  07تا  71سال)
 آموزش مهارت های فرزند پروری با محوریت پیشگیری از اعتیاد به  89073نفر از والدین دارای نوجوان
09تا  08سال
 ارزیابی و غربالگری تکمیلی  %3.79افراد دچار اختالالت مصرف دخانیات ،مواد و الکل توسط روانشناس
مراکز جامع سالمت
 افزایش  %79.87افراد در معرض خطر مصرف مواد ،الکل و دخانیات که تحت پوشش حداقل یک جلسه
مداخله مختصر روانشناختی قرار گرفته اند
 خدمات روانشناختی به %79.87کودکان غربال مثبت کودک آزاری
 ارائه خدمات روانشناختی  %78به زنان غربال مثبت همسر آزاری
 غربالگری اولیه سالمت اجتماعی  %011در جمعیت دارای پرونده فعال الکترونیک سالمت
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گروه بیماریهای واگیر:
 حفظ پوشش واکسیناسیون  97ساعت اول هپاتیت  Bتا%27.8
 پوشش واکسیناسیون کامل هپاتیت  Bدر آرایشگران به نحویکه واکسیناسیون کامل تمامی مراجعه
کنندگان دارای کارت آرایشگری انجام شده است( .تکمیل واکسیناسیون هپاتیت  Bدر %011
آرایشگران)
 پوشش واکسیناسیون کامل هپاتیت  Bدر اهدا کنندگان مستمر خون بنحویکه ارجاع کامل تمامی گروه
هدف انجام شده است( .تکمیل واکسیناسیون هپاتیت  Bدر  %011اهدا کنندگان مستمر خون)
 شناسایی  %87بیماران  +HIVشناسایی شده نسبت به حد مورد انتظار
 تحت درمان قرار دادن  %73بیماران  +HIVشناسایی شده
 حفظ درصد بیماران  +HIVشناسایی شده تحت درمان که  VIRAL LOADآنها کنترل شده است تا
%77
 حفظ استان فارس در مرحله ریشه کنی فلج اطفال و حذف سرخک
 حفظ موارد بومی ماالریا (ویواکس) در کمتر از  1.1193در ده هزار نفر جمعیت
 ارزیابی  % 21کودکان در تماس نزدیک با بیمار سل اسمیر مثبت از طریق گرفتن عکس قفسه سینه
مدیریت سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس:
 حفظ میزان تجویز شیر مصنوعی به %7.9
 افزایش درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا  7ماهگی به %38.0
 افزایش درصد نوزادانی که در ساعت اول پس از تولد تماس پوستی با مادر خود داشته اند تا %21
 کاهش میزان مرگ نوزادان به %7.3
 کاهش میزان مرگ کودکان 0ماهه تا  3ساله تا %8.8
 افزایش درصد کودکانی که در  09ماهگی از جهت تکامل بررسی شده اند تا %83
 افزایش پوشش مراقبت پیش از بارداری تا %78.8
 افزایش پوشش مراقبت دوران بارداری ( 7بار مراقبت) تا %77.7
 افزایش پوشش دوبار مراقبت پس از زایمان تا %21
 افزایش درصد مادران بارداری که در دوران بارداری در کالس های آمادگی برای زایمان شرکت کرده اند
تا %73.8
 افزایش /حفظ درصد بارداری های برنامه ریزی شده تا %27.72
 افزایش /حفظ درصد زوجین واجد شرایط فرزند آوری که در این زمینه آموزش داده شده اند تا %78
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 افزایش /حفظ پوشش مراقبت ویژه در باروری سالم تا %77.78
 افزایش درصد میانساالنی که در سه سال اخیر مراقبت شده اند تا %29.8
 افزایش درصد میانساالن مراقبت شده از جهت سالمت جنسی و باروری تا %30.9
 کاهش درصد بی تحرکی در میانساالن مراقبت شده تا  %81تا پایان سال 27
 افزایش درصد زنان مراقبت باکیفیت شده از جهت یائسگی به %71
 افزایش درصد سالمندانی که مراقبت ساالنه را دریافت کرده اند تا %78.7
 افزایش پوشش ارزیابی سقوط در سالمندان مراقبت شده به %77
 افزایش درصد سالمندان ارجاع و مراقبت شده توسط پزشک در زمینه سقوط و عدم تعادل به 92.7
 افزایش پوشش مراقبتهای نوجوانان غیر محصل به %73.19
 دستیابی به پوشش  %72.73درصدی مراقبت کودکان کار و خیابان شناسایی شده در مراکز نگهداری
کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بی سرپرست
 حفظ پوشش مراقبت ساالنه دانشآموزان پایههای 0و7و8و 01به میزان %22.37
 غربالگری  011درصد دانش آموزان ابتدایی در مناطق پرخطر از جهت ابتال به شپش
 حفظ درصد نوجوانان واکسینه شده با واکسن توام به میزان  011درصد
 افزایش تعداد مدارس مروج سالمت 0897مدرسه تا پایان سال تحصیلی 27-22
 افزایش تعداد مدارس مروج سالمت  3ستاره از به 788مدرسه تا پایان سال تحصیلی 27-22
 حفظ وضعیت 011درصد مدارس دارای مربی بهداشت که تمرینات کششی و پیشگیری از کم تحرکی را
اجرا می کنند
 حفظ درصد مدارس فاقد مربی بهداشت که تمرینات کششی و پیشگیری از کم تحرکی را اجرا می کنند
تا %81
 آموزش پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز به  011درصد دانش آموزان مدارس دارای مربی بهداشت
و 81درصد دانش آموزان فاقد مربی بهداشت
 دستیابی به پوشش  87.07درصدی مراقبت جوانان تا پایان سال 27
 افزایش درصد جوانان آموزش داده شده در زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی تا %77.99
 افزایش درصد جوانان آموزش داده شده در زمینه سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر تا
%82.27
 افزایش درصد جوانان آموزش داده شده در زمینه ازدواج سالم ،مناسب و پایدار تا %30.12
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افزایش درصد جوانانی آموزش داده شده در زمینه پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز به %38.19
فعالیتها و دستاوردهای ویژه واحدهای ستادی معاونت بهداشت دانشگاه در سال 8931

 افتتاح وراه اندازی  02خانه بهداشت سیار عشایری با حضور وزیر محترم بهداشت
 را اندازی مرکز آموزش و بازآموزی کارکنان نظام سالمت شهرستان سپیدان با حضور وزیر محترم
 عقد تفاهم نامه با اتاق اصناف مرکزی استان فارس در راستای بازرسی از کارگاههای کوچک ( مانند :
تعویض روغنی  ،جوشکاری  ،نجاری  ،نقاشی  ،صافکاری و ) ...
 اجرای ماده  28قانون کار فصل چهارم آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار در کلیه کارخانجات و
معادن و بخش های کشاورزی و خدماتی در راستای افزایش دسترسی گارفرمایان به خدمات بهداشت
حرفه ای
 عقد تفاهم نامه با هیات ورزش های همگانی فارس به منظور پیشگیری از کم تحرکی و افزایش فعالیت
بدنی شهروندان
 راه اندازی کانال های آموزشی و اطالع رسانی در فضای مجازی به منظور افزایش سواد سالمت و ارتقای
آگاهی مردم در خصوص خودمراقبتی و انجام رفتارهای بهداشتی
 راه اندازی غربالگری بیماری های متابولیک ارثی در نوزادان در سال 27
 برنامه ریزی  :تهیه سند دو ساله دانشگاهی پیشگیری از الکل  ،تهیه سند دو ساله دانشگاهی
پیشگیری از دخانیات  ،تنظیم برنامه عملیاتی و ارتقاء قرایند شناسایی مصرف کنندگان تزریقی تحت
پوشش برنامه کاهش سیب اعتیاد
 راه اندازی  :راه اندازی چهار تیم سیار کاهش آسیب در شهرستانهای داراب  ،کوار ،فیروزآباد و کازرون ،
راه اندازی مرکز سیار کاهش آسیب ( موبایل سنتر ) در مناطق حاشیه ای شیراز ،استقرار مرکز گذری
کاهش آسیب سعدی در یک دستگاه کانکس ویالیی
 برقراری نظام مراقبت کووید  02با تاکید بر گزارشات سریع و اقدام به موقع دررابطه با کنترل طغیان
 تدوین دستورالعمل و راه اندازی تیمهای واکنش سریع کووید  02در سطح تمامی شهرستانها با
محوریت بررسی بیماران و افراد در تماس نزدیک آنها ،آموزشهای الزم برقراری اصول ایزوالسیون خانگی
و گندزدایی محیط
 حداقل رساندن میزان مرگ بیماری کووید  02در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقایسه با میانگین
کشوری
 راه اندازی دومین بانک شیر مادر در استان فارس با همکاری معاونت درمان دانشگاه
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 اجرای طرح ثبت  ،جمع آوری و تحلیل گزارش روزانه موارد مشکوک و مثبت ابتال به ویروس کووید02
کودکان معلول و بی سرپرست مقیم در مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی استان در راستای
کنترل ویروس کرونا در نوزادان و کودکان
 ارائه خدمات مشاوره شیردهی به روش مجازی در راستای کاهش مراجعات مادران و کودکان به مراکز
مشاوره شیردهی درهمه گیری کرونا
 اقدامات کنترل تشدید یافته ،شناسایی ،پیگیری و نجات جان مادران باردار پرخطر(تشکیل گروه مجازی
مادران باردارپرخطر ،اعالم گزارش موارد پرخطر ،اعزام و ارجاع و مشکوک به آنفلوانزا و کرونا ،ورود دیتا
به نرم افزار مربوط و تحلیل و برنامه ریزی)
 تشکیل کمیته (ارزیابی عوارض بارداری و زایمان) در ستاد دانشگاه و شهرستان ها به منظور تصمیم گیری
و تدوین برنامه مراقبتی ویژه مادران باردار( نجات جان  00مورد مادر پرخطر)
 ارائه و اجرای طرح کشوری تدوین پروتکل پیگیری مادران باردار در ایام نوروز و تعطیالت تابستانی و در
زمان بحران و بالیا
 آنالیز و تحلیل  908مورد مرگ مادری  08ساله در راستای برنامه ریزی ها ارتقائ سالمت مادران و تدوین
برنامه عملیاتی کاهش مرگ مادران دانشگاهی و کالن منطقه  3کشوری
 غربالگری  011درصد مادران باردار در کمپین ملی فشارخون
 غربالگری کووید  02در  011درصد مادران باردار در دوران اپیدمی کرونا ویروس
 بهبود شاخص مراقبت پیش از بارداری( 37.9در سال  0828و  78.0در سال )0827
 کاهش موارد مرگ مادری از  07مورد در سال  0828به  7مورد در سال 0827
 مجازی سازی کالسهای آمادگی برای زایمان
 فراهمی زیر ساخت های الزم اجرای "پروژه بزرگ شهر خانواده" بمنظور ایجاد تحول بنیادین در ساختار
آموزش های خانواده و ازدواج.
 رونمایی از "ماکت پروژه بزرگ شهر خانواده" ،با حضور هیئت بازدید کشوری "کارگروه ملی کنترل و
کاهش طالق شورای عالی انقالب فرهنگی"

 توسعه و تداوم آموزش های هنگام ازدواج در قالب اجرای طرح بهار نکو در  81شعبه و  97شبکه بهداشت
و درمان در سطح استان.
 برگزاری  77همایش و  903کارگاه آموزشی جهت زوجین با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری،
در سال .0827
 برپایی "نمایشگاه پویایی بالندگی و جوانی جمعیت" در شبکه های بهداشت و درمان استان فارس.
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 عقد تفاهم نامه معاونت بهداشتی با ستاد ازدواج دانشگاه  ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  ،معاونت
فرهنگی و معاونت آموزشی جهت "اجرای بسته های مدون آموزشی ارتقای مهارت های قبل،حین و بعد
از ازدواج" ویژه کارمندان ،دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه.
 جلب همکاری اساتید مامایی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه زهرا(س) در "اعتبار سنجی چک
لیست پایش کالس های مشاوره ازدواج".
 جلب همکاری اساتید مامایی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه زهرا(س) در نوشتن "طرح
اجرایی راه اندازی کلینیک تخصصی سالمت جنسی".
 راه اندازی پایگاه "غربالگری زوجین باالی  81سال در کمپین فشار خون" در مراکز مشاوره ازدواج

 راه اندازی پایگاه آموزش "عالئم هشدار دهنده و راه های پیشگیری از سرطان پستان " در راستای
"پویش ملی سرطان پستان"بر اساس بسته های آموزشی ارسال شده از گروه پیشگیری و کنترل
بیماریهای غیرواگیر در مراکز مشاوره ازدواج .
 طراحی و برگزاری مجازی کالس های آموزش های هنگام ازدواج دردوره همه گیری بیماری کرونا.

 برقراری نظام مراقبت و گزارش دهی روزانه موارد شبه آنفلوآنزا در سراهای سالمندی و مراکز توانبخشی
 تدوین و طراحی داشبورد مدیریتی نظام مراقبت کمی و کیفی شاخص های سالمت میانساالن
 تدوین و طراحی داشبورد مدیریتی نظام مراقبت کمی و کیفی شاخص های سالمت سالمندان (طرح
منتخب کشوری )
 مراقبت و ارزیابی کودکان کار و خیابان مقیم مراکز نگهداری به میزان 72/73درصد در سال 0827

 راه اندازی ایستگاه غربالگری فشار خون در پایگاه های سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی
نوآموزان بدو ورود به مدرسه ویژه والدین دانش آموزان
 ثبت و پایش گزارش روزانه موارد مشکوک یا ابتال به کرونا ویروس در اماکن تجمعی ( پادگانها و
ندامتگاهها)

معاونت درمان
 توسعه تخت های بستری عادی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به تعداد  038تخت
 توسعه تعداد تخت های ویژه در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به تعداد  37تخت
 تجهیز بیمارستان های دانشگاهی حوزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تجهیزات پزشکی بالغ بر 811
میلیارد ریال
 تجهیز بیمارستان المرد به یکدستگاه میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب با اعتباری بالغ بر  3میلیارد
ریال
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 تجهیز درمانگاه چشم پزشکی پوستچی به یکدستگاه الکتروفیزیولوژی با اعتباری بالغ بر  9.9میلیارد
ریال
 تجهیز بیمارستان های کوار و سروستان به اکوکاردیوگرافی با اعتباری بالغ بر  3میلیارد ریال
 تجهیز کلینیک درد درمانگاه امام رضا ،بیمارستان فقیهی ،بیمارستان رجایی ،بیمارستان استهبان و
مرکز سرچهان به دستگاه سونو گرافی با اعتباری بالغ بر  81میلیارد ریال
 تجهیز بیمارستان داراب به یکدستگاه میکروسکوپ جراحی چشم با اعتباری بالغ بر 8میلیارد ریال ،
یکدستگاه سی تی اسکن  07اسالیس با اعتباری بالغ بر  09میلیارد ریال و یک دستگاه ماموگرافی به
مبلغ  2میلیارد ریال
 تجهیز بیمارستان های کازرون و فیروزآباد به رادیولوژی دیجیتال به ارزش  91میلیارد ریال
 تجهیز بیمارستان نمازی به یکدستگاه سی تی سیموالتور به ارزش  80میلیارد ریال
 خرید و نصب  9دستگاه MRIجهت بیمارستان های المرد و نمازی به ارزش  001میلیارد ریال
 تجهیز بیمارستان چمران به دستگاه رادیولوژی سی آرم اتاق عمل به مبلغ  8.3میلیارد ریال
 تجهیز بخش های طرح توسعه بیمارستان فیروزاباد شامل (-CCU-ICU –NICUبخش زنان و بخش
جراحی مغز و اعصاب) به تجهیزات پزشکی معادل مبلغ 81میلیارد ریال
 تجهیز بیمارستان آباده طشک و بیمارستان بیضاء به  7دستگاه دیالیز فرزینوس به مبلغ  8میلیارد ریال
 تجهیز بیمارستان قائمیه به  7دستگاه دیالیز به مبلغ  8.3میلیارد ریال
 تجهیز مراکز دیالیز تابعه دانشگاه به  07دستگاه دیالیز به مبلغ  01میلیارد ریال
نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی
تعداد مراکز

تعداد بازدید

معرفی به
تعزیرات

گروه بیمارستانی

77

017

7

درمانگاه و مرکز جراحی محدود

013

087

77

کلینیک پوست و مو

83

77

83

مطب متخصص

حدود 0011

877

01

مطب پزشک عمومی

حدود 811

731

37

دفاتر مامایی

031

797

7

مراکز توانبخشی

711

777

77

9837

9777

022

عنوان

تعداد کل
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 درخواست پذیرش در سامانه  89877 :MCMCمورد
 تعداد اعزام در سامانه  97982 :MCMCمورد
 تعداد شکایت بررسی شده در سامانه  8087 :MCMCمورد
تعداد پیوند اعضاء
نوع پیوند پیوند پیوند پیوند پیوند
پیوند کلیه کبد پانکراس روده معده
جمع

977

723

8

7

1

پیوند
پیوند
پیوند
پیوند
مغز
کلیه
پوست
قلب
استخوان
وپانکراس
01

08

71

072

پیوند کاشت
قرنیه حلزون

871

32

 صدور پروانه موسسات
 تعداد موافقت اصولی صادر شده  977 :مورد
 تعداد پروانه بهره برداری صادر شده  80 :مورد
 راه اندازی بخش های دیالیز
 مرکز آموزشی و درمانی پیوند بو علی سینا با  7تخت دیالیز و  0تخت دیالیز در بخش  ICUپیوند کبد و
 0تخت دیالیز در بخش  ICUداخلی


بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) شهرستان بیضاء با  9تخت دیالیز

 بیمارستان شهید فرج ا ...رضا زاده شهرستان کوه چنار با  7تخت دیالیز
 افزایش تخت در بخش های دیالیز
 بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان استهبان  0تخت دیالیز
 بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان اقلید ا تخت دیالیز
 ارتقاء خدمات به بیماران خاص
 تعویض  02دستگاه دیالیز فرسوده با دستگاه های جدید
 انجام خدمت تعویض مفصل جهت بیماران هموفیلی به صورت رایگان
 اختصاص پزشک متخصص
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 بکارگیری  081متخصص ضریب کا و  71دستیار تخصصی طرح یک ماهه در مراکز تابعه دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
 کاهش تصدی گری دولت
 واگزاری  81خدمت جدید به بخش خصوصی با تعرفه دولتی
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی ( اورژانس )003
 راه اندازی سامانه ناوبری اورژانس در مرکز ارتباط اورژانس شیراز و شهرستان اقلید
 افزایش  87دستگاه آمبوالنس
 راه اندازی ساختمان جدید مرکز حوادث و فوریت های پزشکی ( اورژانس  )003در شهر صدرا
 افتتاح پایگاه جاده ای دژ کرد شهرستان اقلید و پایگاه جاده ای ماهفرخان شهرستان استهبان
 راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی آباده
 بهره برداری از پایگاه اورژانس هوایی داراب در آینده نزدیک در دست پیگیری می باشد

معاونت تحقیقات و فناوری
 افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی دانشگاه به 37
 افزایش تعداد مراکز رشد فناوری به  8مرکز و شرکت های دانش بنیان به  98شرکت و  093واحد فناور
و یک مرکز نوآوری و شتاب دهنده
 به کارگیری نیروی انسانی تخصصی تحقیقاتی درقالب برنامه های آموزشی پزشک پژوهشگر  ،دکترای
تخصصی و پسادکترای پژوهشی
 نظارت بر کلیه پژوهش های انجام شده در دانشگاه از حیث مطابقت با اصول اخالقی پژوهش و رعایت
حقوق آزمودنی های انسانی در حین تحقیقات علوم پزشکی
 رشد و ارتقا کمی و کیفی تولید محصوالت فناورانه
 ثبت ملی و بین المللی اکتشافات و ابداعات متعدد
 تاسیس  ،تجهیز و بهره برداری از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به عنوان قطب پژوهشی جنوب کشور و ارائه
خدمات پژوهشی به کلیه محققین منطقه جنوب کشور
 افتتاح و بهره برداری از برج پژوهشی محمد رسول اهلل (ص) جهت استقرار مراکز تحقیقاتی و امکانات و
تجهیزات پژوهشی دانشگاه با زیربنای  8111مترمربع
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 اجرای پروژه  Grant-basedشدن اعتبارات مالی پژوهشی با هدف افزایش بهره وری منابع پژوهش
در دانشگاه
 رشد کمی و کیفی مجالت علمی منتشرشده از سوی دانشگاه
 رشد کمی و کیفی کتب علمی تخصصی منتشرشده از سوی دانشگاه
 رشد کمی و کیفی مقاالت علمی منتشرشده دانشگاه درمجالت معتبر علمی بین المللی
 راه اندازی مراکز متعدد نظام ثبت جامع بیماریها ( ) Registery
 راه اندازی مراکز بزرگ مطالعات پزشکی جمعیتی ( ) COHORT
 کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری و رتبه بندی دانشگاه های
علوم پزشکی کشور براساس اطالعات و شاخص های موجود در "سامانه نظارت و ارزشیابی فعالیت های
توسعه فناوری")(HTDO
 کسب رتبه دوم دانشگاه در حوزه پزشکی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور و رتبه 731-710
حوزه پزشکی در میان دانشگاه های برتر دنیا بر اساس رتبه بندی بین المللی ( QSسال  9107میالدی)
 کسب رتبه اول در برگزاری گردهمایی های بین المللی مصوب کارگروه صدور مجوز بین المللی وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 کسب رتبه سوم دانشگاه در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر کمیت تولید علم تعداد مقاالت
انتشار یافته ،بر اساس اطالعات مستخرج از سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ()USID
 کسب رتبه چهارم دانشگاه در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر مقاالت  01درصد برتر Snip
و  ،SJRبر اساس اطالعات مستخرج از سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ()USID
 ثبت 987محصول فناورانه  27 ،طرح فناورانه  82 ،قرارداد ارتباط با صنعت و  991ثبت اختراع
 افزایش تعداد نشریات نمایه شده در پایگاه اطالعاتی DOAJ
 افزایش تعداد نشریات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از  09نشریه به  93نشریه ( 98عنوان
انگلیسی زبان 9 ،عنوان فارسی زبان)
 راهاندازی سامانه نشریات علمی دانشگاه و انتقال اطالعات  02مجله دانشگاه از سامانه پیشین هر نشریه
به سامانه جدید نشریات دانشگاه (سیناوب) و ارائه آموزش الزم به دستاندرکاران مجالت؛ بررسی اطالعات
پس از نقل و انتقاالت و اعالم ایرادات به مجالت و رفع آن ها
 اختصاص فضای مجازی جهت دفتر نشریات علمی دانشگاه بر روی وبسایت دانشگاه به منظور معرفی
دفتر و اطالعرسانی بیشتر به مخاطبان

14

 درخواست ایجاد منوی مربوط به  Publication Ethicsبر روی وبسایت نشریات به منظور تأکید بر
اهمیت اخالق نشر در پژوهش
 تهیه راهنمای نویسندگان استاندارد و منطبق با اصول اخالق نشر ) (Instructions to Authorsو
ارائه به نشریات دانشگاه
 اطالع رسانی و پیگیریهای الزم در خصوص دریافت مجوز نشر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت
نشریات
 اطالع رسانی و پیگیریهای الزم در خصوص دریافت  ISSNچاپی و الکترونیکی جهت نشریات
 اقدام جهت ارتقاء کیفی و افزایش سطح نمایه شدن نشریات در سیستمهای اندکس معتبر:
 نمایه بودن  3نشریه در پایگاه ISI
 نمایه بودن  2نشریه در پایگاه Scopus
 نمایه بودن  0نشریه در پایگاه Medline
 نمایه بودن  7نشریه در پایگاه PMC
 نمایه بودن  08نشریه در پایگاه EMBASE
 نمایه بودن  7نشریه در پایگاه EBSCO
 نمایه بودن  7نشریه در پایگاه Chemical Abstracts
 نمایه بودن  99نشریه در پایگاه DOAJ
 ساخت  xmlموردتأیید پایگاه  PubMed Centralجهت مجالت نمایه شده در این پایگاه
 به عضویت در آوردن  93عنوان نشریه دانشگاه در کمیته بینالمللی اخالق نشر ()COPE
 تهیه و بازنگری چک لیست ارزیابی فنی و اخالقی مجالت علمی پژوهشی دانشگاه به منظور بررسی مقاالت
منتشر شده نشریات و ارسال بازخورد به نشریات در جهت بهبود کیفیت مقاالت
 عقد تفاهم نامه فی ما بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با مجالت دانشگاه جهت حمایت مالی
مؤثر
 اختصاص حدود  811شناسه  DOIبه مقاالت منتشر شده مجالت دانشگاه
 خریداری و فهرستنویسی  77817عنوان کتاب فارسی و 87272عنوان کتاب التین فهرستنویسی
 07977پایان نامه فارسی 7778 ،پایان نامه التین8799 ،کتاب الکترونیک
 تاسیس دفتر ترجمان دانش به منظور انتقال نتایج پژوهش های انجام شده توسط دانشگاه به سیاست
گذاران ،مسئولین و عامه مردم
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معاونت آموزشی
 آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی
 طراحی نقشه راه حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
 تدوین سند آینده نگاری در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز
 تقویت ظرفیت های نهادهای آموزش علوم پزشکی در جهت کسب مرجعیت علمی در حیطه های
اولویت دار
 حمایت از تحقیقات راهبردی و ترجمان دانش در حوزه آموزش پزشکی
 توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم
 بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی براساس نقشه راه گذار به دانشگاه های
نسل سوم و چهارم
 کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری (ملی -منطقه
ای)
 واقعی سازی هزینه های تمام شده خدمات آموزشی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تحقیقات
مرتبط
 طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار ،عدالت محور و غیر بودجه ای آموزش عالی سالمت
در راستای تحقق دانشگاه های هزاره سوم
 تقویت ظرفیت های نهادهای آموزش علوم پزشکی در جهت کسب مرجعیت علمی در حیطه های
اولویت دار
 آموزش پاسخگو و عدالت محور
 شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه حال و آینده جامعه (بار بیماری ها ،حوادث
و ریسک فاکتورها)  ،فناوری های مرتبط با پیشگیری  ،تشخیص  ،درمان پیشگیری در حوزه سالمت
(مداخالت سالم) و مرزهای دانش در حوزه سالمت در کشور و مناطق آمایشی
 تدوین و بازنگری  ،ابالغ و ارزشیابی برنامه های آموزشی (کوریکولوم ها) در راستای پاسخگویی به جامعه
و با رویکرد آموزش مبتنی بر توانمندی
 طراحی و استقرار نظام انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران ،ذینفعان ،اساتید ،دانشجویان ،ارائه کنندگان
خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین کننده های
اجتماعی سالمت
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 تقویت ظرفیت های نهادهای آموزش علوم پزشکی در جهت کسب مرجعیت علمی در حیطه های اولویت
دار
 توسعه راهبردی ،هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سالمت
 بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش ( )Educational Programعلوم
پزشکی بر مبنای اسناد باالدستی
 بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی ( )Curriculumدر راستای پاسخگوئی به نیازهای ملی و منطقه
ای ،فناوری های روز و مرزهای دانش (مرجعیت علمی) به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی
 ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها در بستر آمایش سرزمینی
 توسعه ماموریت گرایی در مناطق آمایس سرزمینی و دانشگاه های علوم پزشکی
 گسترش واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیر دولتی
 اعتالی اخالق حرفه ای
 توسعه آموزش اخالق پزشکی مبتنی بر ارزش های ایرانی -اسالمی
 طراحی و استقرار نظام دیده بانی ،نیازسنجی ،آسیب شناسی و ارتقا ارزش ها و اخالق حرفه ای پزشکی
در نظام آموزش عالی سالمت
 تدوین استانداردها و راهنماهای اخالقی در آموزش پزشکی و انجام اقدامات الزم برای مدیریت مناسب
کوریکولوم پنهان با هدف نهادینه سازی ارزش های حرفه ای در موسسات آموزش عالی سالمت
 ترویج و توسعه زیر ساخت های اخالق حرفه در مراکز آموزش عالی نظام سالمت
 بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 ترویج و توسعه زیر ساخت های اخالق حرفه در مراکز آموزش عالی نظام سالمت
 ایجاد و توسعه همکاری های بین المللی و ارائه برنامه های آموزش بین الملل
 تالش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی سالمت کشور در سطح منطقه و جهان
 اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور
 توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
 ایجاد و توسعه زیرساختهای آموزش مجازی برای استفاده واحدهای مجازی دانشگاه های علوم پزشکی
با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
 اعتباربخشی موسسه ای و برنامه ای و طراحی استاندادرهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی
 تدارک و تامین اطالعاتی و انسانی الزم برای توسعه آموزش مجازی
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 برنامه ریزی برای استقرار یادگیری ترکیبی در برنامه های حضوری و توسعه رشته ها و دوره های
مجازی داخلی و بین المللی
 ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
 برنامه ریزی برای استقرار یادگیری ترکیبی در برنامه های حضوری و توسعه رشته ها و دوره های
مجازی داخلی و بین المللی
 ارتقاء مراکز سنجش آموزش پزشکی منطقه ای /دانشگاهی به منظور بهبود فرایند پذیرش ،سنجش
و ارزشیابی
 تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلی
 طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی تکوینی و نهایی و تایید صالحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم
پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی
 اعتبار بخشی برنامه ها ،موسسات و بیمارستان های آموزشی
 برنامه ریزی برای استقرار یادگیری ترکیبی در برنامه های حضوری و توسعه رشته ها و دوره های مجازی
داخلی و بین المللی
 استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی)
 اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در
نظام سالمت
 توسعه و ارتقای زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی
 توسعه سرمایه انسانی و ارتقای نقش آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 بستر سازی برای کمال و تعالی رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای
 به روز رسانی سیستم اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
 تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی بیمارستان های آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش
 ارتقا و به روز رسانی نظام جامع اطالع رسانی آموزش علوم پزشکی
 تقویت رشد متوازن و همه جانبه دانشجویان به عنوان اصلی ترین درونداد نظام آموزش علوم پزشکی
کشور
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معاونت فرهنگی و دانشجویی
مدیریت فرهنگی
 کسب رتبه نخست در  97اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت برای پنجمین سال پیاپی با کسب 73
مقام
 کسب عنوان نخست در باالترین تعداد شرکت کننده در جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت

 برگزاری  80777نفر ساعت ،آموزش عمومی و  3277نفر ساعت آموزش تخصصی قرآن در دانشگاه
 تولید  073اثر قرآنی در زمینه یِ هنری ،فناوری ،ادبی و پژوهشی

 کسب رتبه نخست کشوری در دهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت با کسب  90مقام

 کسب رتبه اول در تعداد آثار راه یافته به اختتامیه دهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

 تعداد شرکت کنندگان در اردوهای دانشجویی:
درون شهری 0371 :نفر دانشجو  //برون شهری زیارتی 879 :نفر دانشجو  //برون شهری تفریحی9171 :
نفر دانشجو
 برگزاری فعالیت های جهادی با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان در سیزده گروه جهادی مختلف شامل
فعالیت های درمانی (عمومی و تخصصی) /دندان پزشکی /بهداشتی /آموزشی طی  88روز
ردیف

نوع خدمات ارائه شده در اردوهای جهادی
سال 27

تعداد خدمات
گیرندگان

0

خدمات درمانی عمومی

 88388نفر

9

خدمات درمانی تخصصی

 7002نفر

8

خدمات دندان پزشکی

 0720نفر

7

خدمات بهداشتی

 8828نفر

3

خدمات آموزشی

 0139نفر

7

خدمات فرهنگی

 0137نفر

8

خدمات مشاوره

 787نفر

7

خدمات کلینیک سیار دندان پزشکی

 738نفر
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مجموع شرکت کنندگان در اردوهای جهادی سال  27تاکنون (انتهای
دی ماه)

 388نفر

مجموع خدمات گیرندگان در اردوهای جهادی سال  27تاکنون
(انتهای دی ماه)

77790
نفر

 وجود  81انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه با حضور  7عضو در شورای مرکزی کشوری انجمن های
علمی شامل:
دبیر انجمن دندان پزشکی //دبیر انجمن پزشکی  //دبیر انجمن اتاق عمل  //دبیر انجمن پرستاری
 تیراژ نشریات دانشجویی / 02131 :تعداد مجوز های صادر شده / 73 :تعداد نشریات فعال / 71 :تعداد
کارگاه آموزشی برگزار شده7 :

 تعداد شرکت کنندگان در دوره فلوشیپ فرهنگی اعضای هیئت علمی / 77 :تعداد طرح های تحقیقاتی
ارائه شده به  / 7 :HSRتعداد طرح های تحقیقاتی تصویب شده9 :
مدیریت تربیت بدنی
 کسب مقام اول کشوری در چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر سراسر کشور ،مرداد  ، 27با
کسب  78مقام کشوری
 کسب مدال طالی شطرنج دانشجویان دختر ،مشهد آذر27

 برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان پسر ،آبان لغایت اسفند  27با حضور 0911
نفر در  09رشته ورزشی
 برگزاری بیش از  71برنامه پیاده روی،کوه پیمایی و ورزش صبحگاهی ویژه پرسنل و خانواده های ایشان

 برگزاری جشنواره ورزشی کارکنان با همکاری دستگاه های اجرایی استان بزرگداشت دهه فجر با 0111
نفر شرکت کننده

 اعزام کاروان ورزشی دانشجویان پسر و دختر به پنجمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان سراسر
کشور در اسفند 27

 توسعه ،تجهیز و بهسازی اماکن و سالن های ورزشی
مدیریت امور دانشجویی

 الکترونیکی شدن بالغ بر  71درصد ارائه خدمات دانشجویی از طریق راه اندازی سایت یکپارچه دانشجو
از جمله:
 رزو غذا و تغذیه دانشجویی
 رفاه دانشجویان – صندوق رفاه کشوری
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استخر و تربیت بدنی
قبوض آبونمان خوابگاه های متاهلین
ثبت اینترنتی مشکالت
برگزاری انتخابات الکترونیک
ارسال پیام خصوصی و عمومی
نظرسنجی
و ...

 ارائه  0/811/111پرس غذا به صورت میانگین به دانشجویان در سال

 اتخاذ تدابیر ویژه در راستای کاهش هزینه غذا (بدون کاهش کمیت و کیفیت غذا)

 بهره برداری از خوابگاه  9حضرت احمد بن موسی (س) با همکاری مدیریت فنی دانشگاه (هر خوابگاه
 8311متر مربع)
 خصوصی سازی  23درصدی سرویس نقلیه دانشجویی

 برگزاری هفته کشوری بزرگداشت خوابگاه های دانشجویی

 بهره برداری از  77واحد خوابگاهی متاهلین حضرت احمد ابن موسی (ع) در صدرا در سال 27 – 28

 بهره برداری از پکیج تصفیه فاضالب خوابگاه های احمد ابن موسی (ع) پردیس با ظرفیت  83متر مکعب
و آبیاری فضای سبز پردیس با آب خروجی از این سیستم
 اختصاص  9311میلیون تومان جهت انجام امور عمرانی در امور دانشجویی

 اختصاص  0111میلیون تومان جهت خرید تجهیزات جهت خوابگاه های دانشجویی
 افزایش درصد صنعتی سازی آشپزخانه دانشجویی از  03به  83درصد

 افزایش  91درصدی در خصوصی سازی نگهداشت تاسیسات خوابگاه های دانشجویی (از  91به  71درصد)
مرکز مشاوره دانشجویی
 ارائه  0281جلسه خدمات مشاوره روان به دانشجویان
 ارائه  737جلسه خدمات مددکاری به دانشجویان

 تشکیل  737پرونده سالمت روان جهت دانشجویان

 برگزاری  77کارگاه آموزشی برگزار شده توسط اداره مشاوره دانشجویان در زمینه های مدیریت افت
تحصیلی ،مهارت های زندگی ،پیشگیری از اعتیاد ،مهارت های زناشویی (ویژه دانشجویان متاهل) ،پیش
از ازدواج
 انجام  81مشاوره اینترنتی جهت دانشجویان
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مرکز طبی دانشجویان
 انجام تست تیتر هپاتیت  Bجهت دانشجویان رشته های بالینی و غربالگری دانشجویان پیش از ورود به
دوره بالینی
 حضور منظم و روزانه پزشک در مرکز جهت انجام معاینات

 ویزیت رایگان همه دانشجویان و در صورت نیاز ،ارجاع به مراکز تخصصی و فوق تخصصی

 ارائه خدمات دندانپزشکی با تخفیف ویژه دانشجویی نسبت به تعرفه دولتی بدون محدودیت تعداد و هزینه
در طول سال تحصیلی
 پوشش کامل خدمات تخصصی دندانپزشکی با تخصیص بن  711هزارتومانی برای هر دانشجو جهت
خدمات تخصصی (تخفیف  31درصد تا سقف  711هزار تومان)
 تخصیص سهمیه ایمونوگلوبولین برای دانشجویان در معرض خطر در رابطه با نیدلینگ دانشجویان در
محیط های درمانی
 ارائه خدمات مشاوره تغذیه به دانشجویان با حضور کارشناس ارشد تغذیه

معاونت توسعه مدیریت و منابع
دستاوردها:
 کسب رتبه برتر و عالی از وزارت بهداشت(برتری عملکرد نسبت به سایر دانشگاه های علوم پزشکی)
 کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد در میان دستگاه های اجرایی استان فارس(جشنواره شهید رجایی)
 دریافت سپاسنامه دستگاه برتر ملی در استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
فعالیت های پشتیبانی:
عناوین فعالیت های اصلی

تعداد

حجم ریالی

قراردادهای منعقد شده

777

7/370/787/722/378/-

تعداد و حجم ریالی خریدهای

09070

898.892.878.780

انجام شده
پیگیری و دریافت و توزیع 07دستگاه آمبوالنس پیشرفته برای مراکز شیراز و شهرستانها
پنجاه میلیارد ریال صرفه جویی بیمه ای منبعث از تفکیک قرارداد طبخ و تامین مواد اولیه

22

 راه اندازی  3واحد کلینیک ویژه در سال 27
 خرید اقالم دیالیز به صورت متمرکز و توزیع به تمامی بیمارستان ها در کل استان
 تدوین دستور العمل خرید تا مصرف دارو و لوازم پزشکی
 تدوین دستور العمل واگذاری بسته خدمتی تنظیفات ،سرایدار نگهبان و بیماربر جهت وزارت متبوع
 بهره برداری از سامانه های ستاد ایران ،تغذیه و نیروهای شرکتی درکل واحدهای تابعه استان
 تعدیل و واقعی سازی دفترچه آنالیز غذایی با صرفه جویی حدود یکصد میلیارد ریال
 تجهیز و راه اندازی نقاهتگاه شهید دستغیب با گنجایش  011تخت با اعتباری بالغ بر  01میلیارد ریال
 راه اندازی دو گارگاه تولید ماسک با حجم تولید روزانه حدود  31.111ماسک و دوکارگاه جهادی معین
 تجهیزو آماده سازی مهمانسرای اسکان مدافعین سالمت با ظرفیت  083تخت و اعتبار  731میلیون ریال
 تجهیز و آماده سازی خوابگاه دانشجویی در سایت صدرا جهت اسکان مدافعین سالمت با اعتبار  01میلیارد
ریال
 توزیع  789حواله اقالم بهداشتی(دستکش  ،ماسک  ،مایع ضدعفونی) بین سازمان ها و اصناف مختلف
 توزیع  00دستگاه آمبوالنس بنز جهت مراکز درگیر کرونا
فعالیت های استخدامی و بکارگیری:
 برگزاری آزمون استخدام پیمانی با  707مجوز
 برگزاری آزمون استخدام قراردادی با  88مجوز
 صدور ابالغ بکارگیری 9777نفر نیروی طرحی
فعالیت های عمرانی:
 بهره برداری از  72پروژه عمرانی
 تحویل موقت  97پروژه عمرانی
 در دست اجرا بودن  978پروژه عمرانی

معاونت اجتماعی
 راه اندازی و تشکیل محالت سالمت محور در راستای تحقق سالمت جامعه
 تشکیل مجمع سالمت گامی موثر در راستای همکاری بین بخشی در حوزه سالمت در  91شهرستان
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 تشکیل سازمان های مردم نهاد نقش اصلی و بازوی توانمند سالمت جهت شناسایی و حل مشکالت
مردم
 تقدیر ازخیرین و خانواده اهدا کنندگان عضو
 بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های دارای اولویت منطقه
 تعامل سازنده با خیرین سالمت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر مؤسسات خیریه
 همکاری در ایجاد بانک اطالعاتی خیرین و واقفین حوزه سالمت


توانمندسازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیالتی و تأسیس مؤسسه خیریه

 شناسایی گروه های داوطلب فعال در حوزه سالمت و تشکیل بانک اطالعات آن ها


اجرای دوره های آموزشی برای مؤسسات خیریه حوزه سالمت



انجام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیت های مؤسسات خیریه

 هماهنگی جهت گسترش فعالیت سمن های ملی به استان
 پایش و ارزشیابی به منظور رصد فعالیت سمن ها (از نظر رعایت مفاد اساسنامه ،شفافیت مالی ،پاسخگویی
مناسب به ذینفعان)


حمایت از برگزاری همایش های استانی توسط سمن ها

 کمک به سمن ها در برقراری ارتباط با سمن های مشابه در سایر نقاط کشور
 راه اندازی موسسه خیریه بیمارستانی در  87بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیرازانجام
پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیت های مؤسسات خیریه
 طبق برآورد انجام شده بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در سال  28مبلغ  977،003،790،778ریال
و در  3ماه اول سال  27مبلغ  088،078،877،720ریال تخفیف جهت بیماران قائل شده اند که با راه
اندازی این موسسات خیریه می توان این بار را از دوش دانشگاه برداشت.
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 عقد تفاهم نامه با نماینده خیرین منطقه کوهمره جهت ساخت اورژانس  003به ارزش دوازده میلیارد
ریال.


برگزاری جلسه  FGDبا کلیه سمن ها و استخراج چالش های موجود

 اتاق فکر جهت پیشگیری و یافتن علت العلل بیماریها
 عقد تفاهم نامه با آموزش و پرورش جهت آموزش در مدارس و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا مربیان
 عقد تفاهم نامه با شهرداری در راستای استفاده از فرهنگسراها ،ایستگاههای اتوبوس و مترو
 برپایی غرفه در حاشیه نمایشگاهها
 حمایت از بیماران دیالیزی ،کلیوی و پیوندی
 حمایت از کمپین حمایت از زایمان طبیعی
 تسهیل در فرایندهای اخذ مجوز سمن
 تغییر سقف تعهدات بیمه سالمت(جلسه با دکتر لطفی)
 پیگیری مشکالت زمین(مذاکره با دکتر مقیمی /راه و شهرسازی)
 امکان فراهم آوردن داروهای بیماران در داروخانه بیمارستانهای اوقافی)
 امکان سنجی استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه
 لینک با "بهار نکو" در راستای ترویج زایمان طبیعی


عقد تفاهم نامه با خیر جهت تامین هزینه ساخت  MRIبیمارستان نمازی شیراز به مبلغ  93میلیارد
ریال.



برگزاری کمپین عشق و امید با همکاری شهرداری و شورای شهر با هدف توانمندسازی جامعه (کار
مشترک با مرکز تحقیقات سرطان پستان دکتر طالعی)



همکاری با موسسه خیریه روستاییان و عشایر جهت ارائه خدمات رایگان در مناطق محروم استان به
ارزش  7139111111ریال فقط در شش ماهه اول سال .0827



ارائه خدمت رایگان دندانپزشکی در دو منطقه حاشیه شهر شیراز(میانرود و کوشک میدان) با همکاری
شرکت بیودنت به مدت یک هفته.



ارائه خدمت به  079فرد مراجعه کننده و اهدای پکیج بهداشتی دهان و دندان به  080دانش آموز.
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معاونت غذا و دارو :
 کـسـب مـقـام بـرتر در ارزشیابی های ساللیانه مدیریت های نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و
بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (سامانه خودارزیابی و برنامه عملیاتی مشترک)
 پیاده سازی بیش از  23درصدی طرح درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای برچسب در راستای
کمک به مصرف کننده در بکارگیری سریع و مناسب انتخاب های سالمت بخش
 کمک به تولید ماسک در استان و تأمین نیاز استان و رفع مشکالت کمبود اقالم حفاظتی
بیمارستان های استان
 امحاء بیش از ده میلیارد دارو و مکمل قاچاق
 برخورد با سرشاخه های اصلی قاچاق دارو در محاکم قضایی
 02 پروانه ( IRCساخت) حوزه مکمل
 پروانه تأسیس واحد تولیدی ( 9مورد)
 صدور موافقت اصولی واحد تولیدی ( 01مورد)
 تفویض رسمی سازمان در حوزه پروانه ساخت فرآورده های طبیعی
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