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 9911چکیده عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 

 توسعه ای، عمرانی و خرید تجهیزات

 نفر  973جمعا به تعداد  مجوز استخدام پیمانیاخذ دو  -

پروژه  461میلیارد تومان همزمان با آیین بهره برداری کشوری از  5افتتاح استخر ورزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعتبار  -

 حوزه سالمت 

 میلیون تومان 766میلیارد و  9لیتری سیار به ارزش  666دستگاه اکسیژن ساز کانتینری خریداری  -

 میلیارد تومان 2عدد ونتیالتور تنفسی تخت های مراقبت های ویژه به ارزش  8خرید و نصب  -

 4و سایر تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز به ارزش  real timeدستگاه  4خرید تجهیزات آزمایشگاه تشخیص کرونا شامل:  -

 میلیون تومان 866میلیارد و 

 میلیون تومان 566میلیارد و  4واحدی پزشکان متخصص در بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( با اعتبار  6احداث پانسیون  -

 میلیون تومان 566میلیارد و  4به ارزش   ی توسط وزارت بهداشتلیتر 966 ساز اکسیژن دستگاهاهداء یک  -

میلیارد و  4توسط سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت به ارزش  Real time تشخیص آزمایشگاهی دستگاه 4اهداء  -

 میلیون تومان 966

خرید و نصب تجهیزات بیمارستانی شامل: مانیتور عالیم قلبی، سرنگ پمپ، فلومتر و مانومتر اکسیژن و دستگاه کمک تنفسی  -

 میلیون تومان 125 سیار با اعتبار

 میلیون تومان 166با اعتبار  قبور مطهر شهدااحداث یادمان شهدای گمنام و محوطه سازی محوطه سازی و  -

 میلیون تومان 166درجه جهت آزمایشگاه کرونا با اعتبار  76خرید یخچال فریزر منفی  -

 میلیون تومان 166با  اعتبار  اکسیژن سیلندر 466 بر خریداری بالغ -
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با حمایت نهاد ریاست جمهوری و به  ساز آناتومی بدن انسان در دانشگاه علوم پزشکی فسا اندازی دستگاه شبیهراهنصب و  -

  میلیون تومان 916ارزش 

 میلیون تومان 966دستگاه سنجش میزان ذرات معلق هوا توسط وزارت بهداشت به ارزش و نصب اهداء  -

به ارزش   مراجعین استفاده جهت( عج)ولیعصر حضرت بیمارستان در دست عفونی ضد پدالی دستگاه 59  خریداری و نصب -

 میلیون تومان 66

 اخذ مجوز ارتقاء سالمتکده طب ایرانی به دانشکده طب ایرانی -

 افتتاح مرکز تخصصی طب کار دولتی در شهر فسا -

 

 کسب رتبه ها، افتخارات و دستاوردهای نرم افزاری کسب شده

در دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان  توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا کسب دو دیپلم افتخار کشوری -

  علوم پزشکی کشور

 کسب رتبه سوم برنامه عملیاتی وزارت بهداشت توسط دانشگاه علوم پزشکی فسا -

 پیاپیبرای سومین سال رتبه سوم کشوری مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا کسب  -

 و درخشش دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور -

  رتبه برتر  46کسب 

 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی فساساره محمدی کسب رتبه سوم جشنواره کشوری خاطره نویسی عهد جانانه توسط  -

 با موضوع کرونا مامای فسایی زهرا ارسالنییسی عهد جانانه توسط کسب رتبه دوم جشنواره کشوری خاطره نو -

 توسط دانشگاه علوم پزشکی فسارتبه اول پوشش واکسیناسیون در کشور کسب  -

 کسب رتبه اول اهداء عضو در کشور با ایثار خانواده های بیماران مرگ مغزی -
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تقدیر معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از دکتر علی اصغر کریمی دانشجوی مقطع دستیاری دانشگاه علوم پزشکی  -

و عضو شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در پیگیری از حقوق و فسا 

  ph.D  مطالبات صنفی دستیاران و دانشجویان

 

 

 کمک های خیرین سالمت و مشارکت های اجتماعی

 میلیون تومان 16فلومتر اکسیژن به ارزش  66خیرین سالمت در خرید بیش از کمک   -

 هزار عدد ماسک در مناطق محروم و و کم برخوردار شهرستان فسا 26توزیع  -

 میلیون تومانی خیرین زاهدشهری به حوزه سالمت  566میلیارد و  4کمک  -

 –خیر سالمت به مرکز بهداشتی  مهندس حمیدرضا جهرمی نژادتوسط    966SYSMEX xpدستگاه هماتولوژی  4اهداء  -

  میلیون تومان 966به ارزش  درمانی امام سجاد)ع( زاهدشهر

بانک رفاه کارگران شهرستان فسا برای کمک به زیرساخت های حوزه سالمت و تامین تجهیزات  میلیون تومانی 966کمک  -

 حفاظتی کادر درمانی در مقابله با کرونا

 مجمع خیرین سالمت شهرستان فسا جهت حمایت و تامین ملزومات کادر درمان شهرستان فسا میلیون تومانی 56کمک  -

به درمانگاه بیماران عنایت ا... عطاء اللهی خیر سالمت هزار تومان توسط  766ون و میلی 42اهداء یکدستگاه اسپیلت به ارزش  -

 خاص بیمارستان دکتر شریعتی

 میلیون تومان 6به ارزش  خیر سالمت به کلینیک ویژه تخصصی زاهدشهرخانواده نیکو دستگاه تلویزیون توسط  4 اهداء -

به ارزش  درمانی شبانه روزی امام سجاد)ع( زاهدشهر -مرکز بهداشتیاهداء دستگاه بیلی روبین متر توسط خیر سالمت به  -

 توسط خانواده احمدی هزار تومان 566و میلیون  7
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درمانی شبانه روزی امام  -اهداء ست کامل دستگاه کرایو پوستی توسط مهدی هادی زادگان خیر سالمت به مرکز بهداشتی -

  میلیون تومان 49به ارزش سجاد)ع( زاهدشهر 

نی تجهیز آزمایشگاه مرکز بهداشتی درماو  خیرین سالمت میانشهری به مرکز بهداشتی درمانی میانشهر یتومانمیلیون  16کمک  -

 میانشهر

 میلیون تومانی خیرین سالمت شهر نوبندگان 49دستگاه کپسول اکسیژن جهت بیماران نیازمند با کمک  9خرید  -

 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا به نیازمندانبسته غذایی توسط جمعی از مدیران و  66اهداء  -

قالب طرح های خیرخواهانه به همت انجمن خیریه خانواده های نیازمند شهرستان در  معیشتی به –های حمایتی اهداء بسته -

 دانشجویی باران دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 

 پروژه های در دست اقدام

 امام حسین)ع( تختخوابی 481 تکمیل ساختمان بیمارستان -

 ساختمان معاونت بهداشت  -

   ایرانی طب سالمتکده -

 5مرکز جامع سالمت الزهرا فاز  -

 آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان دانشکده پرستاری -

 ره بالغ پایگاه اورژانس جاده ای خیر ساز سه راهی قاسم آباد بخش ششده و ق آغاز عملیات اجرایی احداث -

 فدشکویهخیرساز پایگاه بهداشتی  -

 خانه بهداشت مقابری -

 دانشجویان خانه هنر -

 سالن آموزش مجازی -

 اقدامات شاخص
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به همت بهورزان و پرسنل مراکز  انجام غربالگری تلفنی بیماری کرونا برای خانوارهای شهری و روستایی شهرستان فسا -

 درمانی –بهداشتی 

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت توسط فسا در ماسک از استفاده میزان میدانی سنجش طرح جرایا -

 پذیر آسیب گروههای در کرونا انتقال زنجیره قطع و شیوع کاهش هدف با فسا در معکوس قرنطینه طرح اجرای -

  نوزادان تیروئید غربالگری طرح اجرای -

 شهرستان در سالک بیماری کنترل هدف با کشی جونده طرح اجرای -

  کرونا بیماری غربالگری طرح اجرای -

  بهداشت همیاران طرح اجرای -

بهداشت، بر ضرورت پرهیز از  –پایه و اساس طرح تور انتظامی اجرای طرح تاب در فسا با هدف مدیریت و کنترل کرونا -

محسوب می گردند  43-برگزاری تجمعات و مراسمات غیر ضروری که از عوامل اصلی گسترش و شیوع بیماری کووید 

  .استوار شده است

 اجرای طرح اصناف دوست دار سالمت در فسا  -

رونای بیمارستان و پرستاران برگزیده بخش ک 33لوم پزشکی فسا از پرستاران نمونه کشوری سالتقدیر رییس دانشگاه ع -

 حضرت ولیعصر)عج( و قدردانی مسوولین شهرستان از مدافعان سالمت در هفته پرستار

شگاه انانتشار اولین مجله الکترونیک سه زبانه علمی، پژوهشی و آموزشی در کشور به همت کمیته تحقیقات دانشجویی د -

 علوم پزشکی فسا

 هزار سفیر سالمت خانواده در شهرستان فسا 27آموزش مجازی به بیش از  -

اقدام مشترک اعضای هیات علمی و بازرسین بهداشت و اتاق اصناف برای فرهنگ سازی استفاده از ماسک و آموزش مقابله  -

 با کرونا به مردم و اصناف

 کارشناسان بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی فساطراحی و ساخت میز ارگونومیک به همت  -

 اندازی شدهای طبابت از راه دور و آموزش مجازی بهورزی در فسا راهسامانه -

 قدردانی گروه هنرمندان مهربان فسا از مدافعان سالمت در بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( با اجرای برنامه های شاد -

https://webda.fums.ac.ir/news/4925-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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ت در حوزه رسانه ها و فعالین اجتماعی و مجازی جهت تولید محتوای سالمت و آموزش راه اندازی کمپین مردمی همیاران سالم -

 و ارتقای سواد سالمت جامعه با مشارکت روابط عمومی دانشگاه

محالت و بازدیدهای میدانی مسوولین ارشد برگزاری نشست های مختلف ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا و تشکیل ستاد  -

 دانشگاه

 

 

 

 

 


