
 8931چکیده عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 
 

 پروژه های عمرانی 

 دانشگاه ورزشی پردیس پروژه تکمیل برای بهداشت وزارت توسط تومان میلیون پانصد و میلیارد دو اختصاص -

 میلیارد ریال 08تخت و اعتبار  08افتتاح  اورژانس جدید  بیمارستان حضرت ولی عصر )عج(  با ظرفیت  -

 میلیارد ریال 08افتتاح كلینیك ویژه تخصصی دستغیب با اعتبار  -

 میلیارد ریال 08افتتاح مركز جامع سالمت شبانه روزی )درمان بستر( امام سجاد زاهدشهر )ع( با اعتبار  -

لیارد می 21با اعتبار  3و پایگاه شماره  –موسی بن جعفر  -پایگاه بهداشتی شامل پایگاه های میدان بقیه اهلل 3تکمیل  -

 ریال

ون معابا حضور  آیین كلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا -

 عمرانی استانداری فارس

 میدان بقیه ا... )عج( به همت خانواده خیر سالمت مرحومه عصمت رفیعی احداث پایگاه اورژانس حضرت زهرا )س( -

پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا در نشست شهرستانی دكتر حسن نوروزی بررسی مسایل و مشکالت  -

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

افتتاح پایگاه اورژانس خیرساز حضرت زهرا)س(  و پایگاه بهداشتی گلستان با حضور معاون استاندار و مسوولین  -

 دولتشهرستان و دانشگاه در دومین روز هفته 

شروع فعالیت و راه اندازی واحد دندانپزشکی سطح یك بیماران خاص، هتلینگ بخش زنان، مجموعه های فرهنگی و  -

فضاهای آموزشی و آمفی تئاتر بیمارستان، آزمایشگاههای مهندسی بهداشت محیط و سالن آمفی تئاتر آموزشی 

 میلیارد ریال 20دانشگاه 

 میلیارد ریال 28دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعتبار افتتاح آزمایشگاه نانو فناوری  -

ادامه عملیات اجرایی پروژه های عمرانی پردیس ورزشی دانشگاه، دیالیز بیمارستان دكتر شریعتی، سالمتکده طب  -

 سنتی و ساختمان معاونت بهداشتی

 ه بهداشت زنگنهدرصد عملیات اجرایی خان08بازسازی و نوسازی ورودی ساختمان اداری دانشگاه و تکمیل  -

 پساب از استفاده بیمارستان جهت خانه تصفیه گسترش و توسعه -

 دانشگاه پردیس آموزشی پشت بام سبز و كافی شاپ فضای  ارتقای و اندازی راه -

 خرید تجهیزات بهداشتی درمانی و آموزشی پژوهشی

 مشکالت بیماران خاصدستگاه جدید دیالیز به بیمارستانهای شهرستان فسا با هدف رفع  7اضافه شدن  -

 شهرستان فسا 228میلیارد ریال به اورژانس  18مجهز و بروز به ارزش  328تحویل آمبوالنس جدید اسپرینتر  -

 كمك یکصد میلیون ریالی خیر زاهدشهری به مركز بهداشتی درمانی زاهدشهر -

درمانی  –به مركز بهداشتی  میلیون تومان 08اهدای تجهیزات آزمایشگاهی توسط خانواده مرحوم خداداد به ارزش  -

 فدشکویه 

 میلیارد 18اسالیس جدید زیمنس بیمارستان ولیعصر )عج(  21خرید و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن  -

 فسا  228دستگاه آمبوالنس پیشرفته به ناوگان عملیاتی اورژانس 3اضافه شدن  -

 بیمارستان ولیعصر )عج( جدید  ساز اكسیژن دستگاه نصب -

 HPCL دستگاهراه اندازی  -



خرید دستگاه كلپوسکوپ بخش تشخیص سرطان و پیگیری و تامین داروها و ملزومات پزشکی مورد نیاز و كمیاب  -

 بیماران 

 آموزش و پژوهش

 موافقت وزیر بهداشت با راه اندازی رشته تخصصی كودكان  -

 ( PHDموافقت وزیر بهداشت با راه اندازی رشته طب سنتی ایرانی مقطع دكترای تخصصی) -

 موافقت وزیر بهداشت با راه اندازی رشته تخصصی رادیولوژی -

 بافت مهندسی با راه اندازی دكترای موافقت وزیر بهداشت -

 00كتاب تالیفی دانشگاه علوم پزشکی فسا در جمع كتب منتخب علوم پزشکی كشور در سال  3 -

 00رشد چشمگیر رتبه فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا در شش ماهه اول سال -

 00ارتقا عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا به مرتبه دانشیاری در سال -

سخنرانی هیات علمی نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در دومین كنگره بین المللی بیماریهای منتقله  -

 از حشرات

وسط سارا روستایی در یازدهمین المپیاد علمی كسب رتبه دوم و دیپلم افتخار توسط اهورا صالحی و دیپلم افتخار ت -

 دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی كشور

چاپ مقاله مسوول تجهیزات پزشکی بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( دانشگاه علوم پزشکی فسا در ژورنال معتبر  -

 خارجی

 راه اندازی وب سایت انگلیسی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  -

 

 رفاهیامور فرهنگی و 

ارایه خدمات جهادی سالمت به مردم روستاها و مناطق محروم و كم برخوردار شهرستان با همکاری تشکل های  -

 دانشجویی و معاونت های مختلف دانشگاه

و  المللی سیمرغافتخار آفرینی مریم و كاظم حکمت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در دهمین جشنواره بین -

 مقام برتر 0كسب 

با حضور دكترسیدمحمدهاشم پوریزدان  "رسالت دانشجویی در استکبار ستیزی و مبارزه با نفوذ"برگزاری همایش  -

 پرست دانشجوی پیروخط امام و حاضر در تسخیرالنه جاسوسی

همت انجمن خیریه دانشجویی باران دانشگاه علوم پزشکی فسا و گروه جهادی حركه المحرومین شهرستان و خیرین  -

 یك واحد منزل مسکونی برای خانواده نیازمند/پیگیری درمان و هزینه های فرزندان بیمار این خانوادهدر ساخت 

البالغه و نماز سازمان اورژانس كسب دو مقام برتر توسط پرسنل اورژانس فسا در دومین دوره مسابقات قرآن كریم، نهج -

 كشور

علوم پزشکی فسا بعنوان عضو شورای مركزی مجمع انتخاب دانشجوی مقطع دستیاری بیماریهای داخلی دانشگاه  -

 دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی كشور

های مذهبی انتخاب دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی فسا بعنوان عضو اصلی شورای مركزی مجمع تخصصی كانون -

 وزارت بهداشت



ره مالك اشتر استان فارس توسط بسیج دانشجویی كسب عنوان موفق ترین پایگاه بسیج دانشجویی در جشنوا -

 دانشگاه علوم پزشکی فسا

تقدیر معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت از دبیر شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی فسا بعنوان ارزیاب  -

 كشوری

 درمانصندوق میلیارد  ریال هزینه های كمك رفاهی به پرسنل تحت پوشش   3پرداخت حدود  -

 دانشگاه  یسال به باال 18تشکیل پرونده سالمت كاركنان با سابقه  -

 و در مناطق محروم شهرستان و مناطق سیل زده  دانشگاهیان و دانشجویان توسط جهادی متعدد اردوهای برگزاری -

 زیارتی دانشجویی و سیاحتی اردویی برگزاری

 بهار پویش خیریه حساب افتتاحو  خوزستان و لرستان زده سیل هموطنان جهت دوستانه انسان كمکهای اعزام -

 همدلی

 انقالب هنر هفته مناسبت به فیروزی علیرضا شهید بسیجی هنرمند پزشکی  دانشجوی بزرگداشت آیین برگزاری -

 یاسالم

 بهداشت ، درمان و غذا و دارو

 ولیعصر)عج( فساهزار آنژیوپالستی موفق در بیمارستان حضرت 3هزار آنژیوگرافی و  0انجام بیش از  -

 مورد اهدای عضو بیماران در شهرستان فسا 28ثبت  -

 تخصص جدید در حوزه درمان متخصص و فوق 20جذب -

 بدلیل فروش دارو 00باب مغازه كاالی پزشکی متخلف در فسا در دو ماهه آذر و دی 0تعطیلی  -

 هزار دانش آموز فسایی  18انجام برنامه فلورایدتراپی دندانهای  -

 برای آگاهی بخشی در خصوص تولید و مصرف  "محصوالت كشاورزی سالم ضامن سالمت"برگزاری همایش آموزشی  -

 ارگانیك محصوالت

 زوج جوان فسایی در مركز آموزش و مشاوره نوید زندگی  3188ارایه آموزشهای پیش از ازدواج به  -

در  سال، زنان باردار و شیرده 20دانش آموزان زیر ه كودكان و ب ارایه خدمات پیشگیری و مراقبت دهان و دندانآغاز  -

 پایگاه بهداشتی موسی بن جعفر )ع( شهر فسا

 

 رتبه ها و افتخاراتموفقیت ها، کسب 

 80كسب رتبه عالی وزارت بهداشت در ارزیابی عملکرد توسط دانشگاه علوم پزشکی فسا و رتبه دوم كشوری در بین  -

 دانشگاه علوم پزشکی

 با ایثار خانواده های بیماران مرگ مغزی 07داء عضو در كشور در سالكسب رتبه دوم اه -

رتبه برتر كشوری در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت  0درخشش دانشگاهیان علوم پزشکی فسا با كسب  -

 وزارت بهداشت

ارس ان نمونه استان فتقدیر از فهیمه افضلی پور كارمند نمونه دانشگاه علوم پزشکی فسا در مراسم تجلیل از كارمند -

 با حضور استاندار

 اعزام اكیپ اورژانس شهرستان فسا به مرز مهران برای پوشش امدادی مراسم اربعین حسینی -

با پیگیری و تالش دو ساله هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شد؛ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور  -

 (ستان در دست احداث امام حسین)عو وزارت بهداشت با توسعه ای شدن بیمار



تقدیر معاون توسعه، مدیریت و منابع وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی فسا در كسب رتبه برترین دستگاه  -

 اجرایی استان فارس در ارزیابی عملکرد

د عملکر انتخاب دانشگاه علوم پزشکی فسا بعنوان برترین دستگاه اجرایی حوزه سالمت استان فارس در ارزیابی -

دستگاه های اجرایی برای دومین سال متوالی و تقدیر استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس 

 از ریاست دانشگاه در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی

در  مادرتقدیر از دكتر علی اصغر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا در نخستین آیین نکوداشت مقام واالی  -

 "فرزند شایسته بنیاد مادر "شهرستان فسا بعنوان 

متری  8237متری نایبند در استان خراسان جنوبی و قله  3888صعود كوهنوردان دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله  -

 آرارات در كشور تركیه

 خون فشار كنترل ملی طرح در كشوری سوم مقام كسب -

توسط سازمان ملی  "نان كنجدی"و  "نان فسایی"ه های بومی و سنتی موفقیت در تدوین استاندارد ملی فرآورد -

 استاندارد و سازمان غذا و دارو از طریق تعامل سازنده با دو مرجع مذكور

 – شهرستان سطح در كودكان سازی ایمن باالی پوشش دلیل به تشویقی دریافت -

  فسا عصر ولی حضرت بیمارستان در تیپ هم های دانشگاه بین در بالینی تحقیقات توسعه واحد اول رتبه كسب -

 )پارسیان خرد گوهر شركت( دانشگاه رشد مركز در بنیان دانش شركت اولین تاسیس -

 – فرانسه پوآتیه دانشگاه با همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی  قرارداد عقد -

 در صرفه جویی مصرف آزمایشگاهیبیمارستان ولیعصر )عج(  كسب رتبه برتر  -

 – كودك دوستدار بیمارستان كسب و مادر دوستدار بیمارستان بعنوان بیمارستان مجدد انتخاب -

كشور برای چهارسال غذا و داروی های بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت كسب امتیاز كامل در ارزیابی مدیریت نظارت -

 متوالی

 بهداشت وزارت دانشگاهیان جهادی اردویهای ستاد اجرایی دبیر سوی از معاونت این از كتبی تقدیرنامه -

 شده واگذار منطقه كالن های پرونده بازرسی داری عهداه و كشور در انظباطی شورای عالی رتبه كسب -

 پزشکی توسط وزارت بهداشت  یكارشناسی فوریت هابرای دوره  مه آموزشی گروه پرستاری دانشگاهبرنا  تصویب -

 کیپزش علوم دانشگاههای دانشجویان علمی المپیاد یازدهمین در فسا پزشکی علوم دانشجویان درخششموفقیت و   -

 روستایی فاطمه توسط افتخار دیپلم و صالحی اهورا توسط افتخار دیپلم و دوم رتبه كسب/ كشور

 تدوین آئین نامه های دانشگاهی استعداد درخشان، جشنواره مطهری، كمیته های دانشجویی -

سما جهت دسترسی دانشجویان، كاركنان و  یموبایل اپلیکیشن اخذپیگیری و سما تهیه نرم افزار مدیریت امور مالی  -

 اساتید

 نخبه فسایی حوزه سالمت در اولین همایش تجلیل از نخبگان شهرستان فسا  13حضور  -

حضور پررنگ معاونت آموزشی دانشگاه در بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید  -

 پوستر 28سخنرانی كوتاه و 0مطهری با ارایه 

 كشور 8تقدیر از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی فسا در جشنواره ملی ایثار كالن منطقه  -

 ی دانشگاهسایر اقدامات مهم و چشمگیر و کارگشا

 و انجام تست های كرونا در شهرستان فسا 20راه اندازی آزمایشگاه كووید  -

 رونابرای مقابله با كراه اندازی دو كلینیك تب و بیماریهای تنفسی و  بخش مراقبت های ویژه حاد تنفسی بیمارستان  -

 دستگاه خودرو اسقاطی به مركز اسقاط 28تحویل  -



 تختخوابی بیمارستان امام حسین)ع( 200پیگیری اخذ تشکیالت تفصیلی بیمارستان  -

 شهرستان جمعیت نفر هزار 88 در بزرگ روده سرطان غربالگری شروع -

 ولیعصر بیمارستان در هاری از پیشگیری درمان مركز اندازی راه و تاسیس -

 به همت پرفسور حسین علی رونقی برای اولین بار در وزارت بهداشتتاسیس بنیاد خیریه پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی فسا  -

 PMTCT برنامه در HIV - جدید بیمار مورد دو شناسایی -

 شناسایی افرادنفر  101از  نفر 08 قطعی درمان(آن  حذف راستای در C هپاتیت درمان و غربالگری برنامه اجرای -

 ) شده

 با ارز دولتی MRI  هلیوم گاز خرید جهت پزشکی تجهیزات اداره با رایزنیاز طریق میلیون تومانی  388صرفه جویی  -

 مواد مصرفی در سازی و بهینه  انسانی منابع سازی بهینه و تعدیل -

  شیراز دانشگاه و فسا فرمانداری با زنان و اجتماعی آسیبهای ملی كنگره برگزاری در مکاریه -

 – روده التهابی بیماری ثبت ملی شبکه به پیوستن جهت اقدام و سیلیاك بیماری ثبت ملی شبکه به پیوستن -

داروی پرهزینه و پر مصرف در بیمارستان ها  و پرداخت  8اجرای طرح نظارت بر تجویز از میلیون ریالی  118صرفه جویی -

 كمك هزینه دارویی بیماران خاص و صعب العالج میلیون ریالی  088

 ارتقای سواد سالمت مردم در طرح ملی بسیج كنترل فشارخون و تهیه كلیپ ها و محتواهای آموزشی -

 جهت عموم مردم پیشگیری از اعتیادآسیب شناسی و  ز سرطان ریه و برگزاری دو همایش آموزشی پیشگیری ا -

كمك یك میلیارد ریالی واقف حوزه سالمت به دانشگاه علوم پزشکی فسا توسط خیرین ارزشمند جناب آقای سید  -

 اسماعیل دستغیب و مرحومه سركار خانم زهرا یاسایی

 درمانی 1 سطح و 2 - سطح های سامانه بین اطالعات تبادل جهت ساخت زیر ایجاد -

 سالمت الکترونیك پرونده 1 و 2 - فاز اندازی راه -

 * 1188*  38838 # شماره به دانشگاه USSD - كد اندازی اهر -

 دانشگاه جدید پورتال و سایت سازی آماده -

  الکترونیك خدمت میز ایجاد و طراحی -

كارمندان و مدیران نمونه و دست اندركاران ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی دانشگاه با حضور برگزاری مراسم تقدیر از  -

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رییس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان فارس

كاهش ذخایر و فرآورده های خونی در استان و  مشاركت دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در اهدای خون با توجه به -

 شهرستان

بازدید كارشناسان امور سالمت سازمان برنامه و بودجه كشور از بیمارستانهای حضرت ولیعصر)عج( و دكتر شریعتی و  -

 بیمارستان در دست احداث امام حسین)ع( دانشگاه علوم پزشکی فسا

ادی و توسعه منطقه ای وزارت كشور و مسوولین استانی و بازدید دكتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتص -

 شهرستانی از بیمارستان در دست احداث امام حسین)ع( فسا


