
اربه عنوان یک مرکز درمانگاهی ونیز بنانهاده شد.این مرکز درآغاز ک1352بیمارستان استاد مطهري جهرم درسال 
با خدمات زایشگاه شروع به کار کردوبه کوشش افراد خدمتگزار ومؤمن ودولت جمهوري اسالمی ایران به یک 
مرکز مجهزتبدیل شد.پیش ازانقالب این مرکزبه عنوان بیمارستان امدادي شیروخورشید مشغول به کاربود که با 

.ه نام استاد مطهري تغییر نام دادپیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ب

برتارك درخشان این بیمارستان افتخارآفرینهاي گسترده اي ثبت شده است ،ازپذیرایی مجروحان گرانقدر مبارزات 
انقالب تاتیمار مجروحان دفاع مقدس ،ازخیل جانبازان که هم اکنون دربیمارستان مشغول خدمت هستندوازاین 

.اعزام شده اند تا شهیدانی که وصفشان را همگان می دانندمرکزبه جبهه هاي جنگ تحمیلی

:معرفی

مرکز آموزشی ،پژوهشی ودرمانی استاد مطهري جهرم مؤسسه اي دولتی است که تحت پوشش دانشگاه علوم 
.پزشکی جهرم فعالیت خودرا انجام می دهد

.تی درمانی فعالیت می کنداین مجتمع درسه بخش:الف:درمان ب:آموزش وپژوهش ج :ارایه خدمات بهداش

هم اکنون این مرکز با داشتن مأموریت هاي نظیر ارایه خدمات سرپایی،تخصصی وفوق تخصصی،رابر مبناي 
بهترین الگوهاي موجودمانندمدل کیفی حاکمیت بالینی ،استانداردهاي اعتباربخشی ،بیمارستان دوستدارایمنی 

ت دقت،سرعت وکیفیت مناسب واستانداردهاي خدمات تشخیصی بیمار،ارایه خدمات درمانی اورژانس را بارعای
تراکم استخوان و...)،(خدمات ویژه:بخش مراقبت ویژه کودکان،بخش مراقبت ویژه قلبی،درمان بیماران -MRI)نوین

خاص(تاالسمی ودیالیزي)،)تربیت نیروي متخصص ماهر،کارآمد،متعهد ومناسب بانیازهاي جامعه،آماده سازي 
ایت کاربردي و.....راتانه-ي پژوهشگران درجهت تولیدوغنی سازي علم،انجام پژوهش هاي بالینیبسترمناسب برا
.توان انجام دهد

دراین مرکز گروه هدف وکسانی که ازخدمات این بیمارستان بهره می برنددروهله اول همانا بیماران نیازمندي 
هردیاري وازهرآب وخاکی که باشند می هستند که عالوه بر محدوده شهرستان جهرم ودیگران نیز که اهل 

توانندنیازهاي درمانیشان رادراین مرکز به کیفیت عالی وباتعرفه دولتی دریافت دارندونیز همه دانش پژوهانی که 
منابع علمی واساتیداین مرکزرابراي ارتقاي دانش خود برگزیده اند می توانند ازتوان علمی این مرکز بهره مند 

.شوند

ستاد مطهري خود را مسؤل تأمین سالمت جامعه می داند وبا تمام نیرو،امکانات ،سرمایه هایش رابا بیمارستان ا
تخصص واندیشه علمی ومعنوي پزشکان وکارکنان صادق و زحمتکش را نیز درخدمت بیماران ودانشمندان ایران 

.اسالمی پرشکوه قرار می دهد


