
   جهرم پزشکیدانشکده 
تحت عنوان  1356دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

دانشکده پزشکی فعالیت خود را زیر نظر دانشگاه شیراز 
. پس از پیروزي انقالب اسالمی ، ساختمان آغاز نمود

متر مربع   5000با زیر بناي   1364دانشکده  در سال 
دانشجوي  90با پذیرش  1365بازسازي گردید ودر سال 

دانشجوي پرستاري  فعالیت مجدد خود را  20پزشکی و
از دانشگاه علوم پزشکی  1375که در سال  شروع کرد.

شیراز منفک و به طور مستقل تحت نظارت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در سال 

دانشکده به دانشگاه ارتقاء یافت.در حال حاضر  1386
ف تربیت فارغ التحصیالن متبحر با هد پزشکیدانشکده 

کارشناسی ارشد ،پزشکیو متخصص در رشته هاي 
مشغول انگل شناسی ،علوم آزمایشگاهی و بهداشت 

  فعالیت می باشد. 

دانشکده این نفر دانشجو در  531در حال حاضر تعداد 
نفر در مقطع 335از این تعداد که تحصیل می نمایند 

 192و ارشد ناسینفر در مقطع کارش4دکتري حرفه ایی 
  مشغول به تحصیل می باشند. کارشناسینفر در مقطع 

  
  تعداد  مقطع

  335  دکتري حرفه ایی
  4  ارشدکارشناسی 
  101  علوم آزمایشگاهیکارشناسی 
  91  بهداشت کارشناسی

 فر عضو هیئت علمین 73جهرم داراي  پزشکیدانشکده 
علوم پایه و بالینی با مرتبه هاي گروه آموزشی  2در 

  می باشد.دانشیاري ،استادیاري و مربی 

  امکانات آموزشی ، رفاهی
مجهز به امکانات سمعی بصري  کالس 10ـ تعداد 

هاي  ،صندلیو الکترونیک ،بردهاي ثابت و متحرك
دکتري حرفه ایی جهت دانشجویان دوره مبله 

   می باشد. شناسیو کار ارشد، کارشناسی،

  آمفی تئاتر.  سالن ـ 

  سالن کنفرانس.-

  
 On  رایانه که به صورت  10ـ یک سالن رایانه با تعداد 

line.به شبکه اینترنت متصل می باشد  

 دانشکده  بصري سمعی واحد ـ -

 البراتوار زبان. -

-   

  



نسخه کتاب فارسی و  22267ـ کتابخانه دانشکده با 
عنوان کتاب  21612 پزشکیالتین( در دانشکده  5649

موجود می e book   35عنوان التین و  5336فارسی و 
  التین)  37فارسی ـ  343( پایان نامه باشد) ـ 

  

  

  

  و پژوهشی دانشکده آزمایشگاهیامکانات 

فعال و مجهز در حوزه عدد آزمایشگاه 10ـ تعداد 
آموزشی ،مهارت هاي بالینی،پژوهشی ومراکز 

  تحقیقاتی.

  
  .پارسعلمی پژوهشی ـ مجله 

(مطالعات و توسعه آموزش  EDCهاي ـ کمیته 
کمیته تحقیقات کمیته هاي پژوهشی ،، پزشکی)

هاي آموزش پزشکی ،کمیته هاي کمیته .دانشجویی 
  آموزش مداوم و...

  

  

  

  

  

  

 5۵۴٣۴١۵٠١-تلفن تماس : 

   www.jums.ac.irوب سایت دانشگاه:    آدرس
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