
 بیمارستان استاد مطهري
 

ده شد.این مرکز درآغاز کاربه عنوان یک مرکز بنانها1352یمارستان استاد مطهري جهرم درسال ب
هوري درمانگاهی ونیز با خدمات زایشگاه شروع به کار کردوبه کوشش افراد خدمتگزار ومؤمن ودولت جم

اسالمی ایران به یک مرکز مجهزتبدیل شد.پیش ازانقالب این مرکزبه عنوان بیمارستان امدادي 
ر نام شکوهمند انقالب اسالمی به نام استاد مطهري تغییشیروخورشید مشغول به کاربود که با پیروزي 

 .داد
برتارك درخشان این بیمارستان افتخارآفرینهاي گسترده اي ثبت شده است ،ازپذیرایی مجروحان 

تان مشغول گرانقدر مبارزات انقالب تاتیمار مجروحان دفاع مقدس ،ازخیل جانبازان که هم اکنون دربیمارس
ان به جبهه هاي جنگ تحمیلی اعزام شده اند تا شهیدانی که وصفشان را همگخدمت هستندوازاین مرکز

مرکز آموزشی ،پژوهشی ودرمانی استاد مطهري جهرم مؤسسه اي دولتی است که تحت .می دانند
 .پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم فعالیت خودرا انجام می دهد
خدمات بهداشتی درمانی فعالیت می این مجتمع درسه بخش:الف:درمان ب:آموزش وپژوهش ج :ارایه 

 .کند
هم اکنون این مرکز با داشتن مأموریت هاي نظیر ارایه خدمات سرپایی،تخصصی وفوق تخصصی،رابر 

ستان مبناي بهترین الگوهاي موجودمانندمدل کیفی حاکمیت بالینی ،استانداردهاي اعتباربخشی ،بیمار
را بارعایت دقت،سرعت وکیفیت مناسب  دوستدارایمنی بیمار،ارایه خدمات درمانی اورژانس

،(خدمات ویژه:بخش مراقبت ویژه (...تراکم استخوان و-MRI)واستانداردهاي خدمات تشخیصی نوین
کودکان،بخش مراقبت ویژه قلبی،درمان بیماران خاص(تاالسمی ودیالیزي)،)تربیت نیروي متخصص 

رمناسب براي پژوهشگران درجهت ماهر،کارآمد،متعهد ومناسب بانیازهاي جامعه،آماده سازي بست
کاربردي و.....راتانهایت توان انجام دهد-تولیدوغنی سازي علم،انجام پژوهش هاي بالینی . 

ران دراین مرکز گروه هدف وکسانی که ازخدمات این بیمارستان بهره می برنددروهله اول همانا بیما
کی که ز که اهل هردیاري وازهرآب وخانیازمندي هستند که عالوه بر محدوده شهرستان جهرم ودیگران نی

ندونیز همه باشند می توانندنیازهاي درمانیشان رادراین مرکز به کیفیت عالی وباتعرفه دولتی دریافت دار
د ازتوان دانش پژوهانی که منابع علمی واساتیداین مرکزرابراي ارتقاي دانش خود برگزیده اند می توانن

 .علمی این مرکز بهره مند شوند
مایه مارستان استاد مطهري خود را مسؤل تأمین سالمت جامعه می داند وبا تمام نیرو،امکانات ،سربی

ن هایش رابا تخصص واندیشه علمی ومعنوي پزشکان وکارکنان صادق و زحمتکش را نیز درخدمت بیمارا
 ودانشمندان ایران اسالمی پرشکوه قرار می دهد

  
  



  

  بیمارستان پیمانیه

 3691شروع بکار نموده است زمین بیمارستان در سال  1379انیه در اردیبهشت ماه سال بیمارستان پیم
به وسعت ده هکتار طی سندي که موجود است توسط خیر گرانقدر مرحوم حاج جعفرپیمان جهت ساخت 

ان در بیمارستان به وسعت یک هکتار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردید . عملیات ساخت بیمارست
شروع و پس از پیگیري متعدد مسئولین وقت شهرستان و اتمام مراحل ساخت از سوي  1372سال 

ان نام سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار شد. با توجه به درخواست مرحوم حاج جعفر پیم
خشهاي ب بیمارستان به نام ایشان و تحت عنوان بیمارستان پیمانیه ثبت گردیده است . بیمارستان داراي

دیولوژي ، داخلی ، ارتوپدي، فیزیوتراپی ،را ccu ، ،ICU  ،POST CCUاتفاقات ، اسکرین ، اتاق عمل ، 
 و، سی تی اسکن، آزمایشگاه ،کلیه و مجاري ادراري ، جراحی عمومی ،سنگ شکن برون اندامی، گوش 

 حلق وبینی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ، داروخانه، می باشد
. . 
 


