
و ربانهم اهی رپوژه ای اهداف   گاه علوم زپشکی رتبت    حیدرهیدانش  
 

99دی ماه   





 مختلف حوزه های در فراوان بالقوه ظرفیت های با و کشور شرق منطقه در استراتژیک موقعیت لحاظ به حیدریه تربت
 مهم این شدن برآورده .شود تبدیل کشور شرق شمال در درمانی و بهداشتی آموزشی، مهم قطب های از یکی به می تواند

 منطقه سالمت حوزه توسعه چشم انداز افق در .است آن مجدانه پیگیری و مدون برنامه یک تدوین مستلزم شک بدون
 روند در تسریع باعث اخیر سالیان در خیرین همراهی .است شده گرفته نظر در گرانقدر خیرین همراهی برای ویژه نقشی

 .نبود میسر نیک اندیشان این یاری بدون هستیم شاهد خدمت رسانی حوزه در امروز آنچه و است بوده دانشگاه توسعه
 همراهی این تداوم شک بی و می روند شمار به بلندنظری و نیک اندیشی سرآمد حیدریه تربت منطقه در سالمت حوزه خیرین

 خدمات تعالی مسیر در توکل و همدلی همراهی، با است امید .بخشید خواهد سرعت را خدمت رسانی بلند اهداف به نیل
 .دهیم قرار اقدامات تمام مقصود سرمنزل را الهی رضایت و برداشته موثری گام های

 

 دکتر حسین ابراهیمی پور

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه



:تاریخچه  

بعنوان دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان یک دانشکده اقماری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1372سال : اولین فعالیت آموزشی 

1387/12/12: تاسیس دانشکده علوم پزشکی مستقل از مشهد. 

92/4/18: تاسیس دانشگاه علوم پزشکی 

نفر 393.735: جمعیت تحت پوشش دانشگاه 

کیلومتر مربع 9.693: وسعت تحت پوشش دانشگاه 

 

:معاونت های دانشگاه  
                                                  معاونت آموزشی پژوهشی 
معاونت درمان 
معاونت بهداشتی 
                                                          معاونت غذا و دارو 
معاونت دانشجویی فرهنگی 
                                        معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 

 



ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
 متراژ تخت

پیشرفت  
 فیزیکی

 (درصد)
 مالحظات

 %95 23000 272 حیدریه تربت (ع) حسین امام بیمارستان 1
 سازمان مجری پروژه 

 وزارت راه و شهرسازی می باشد

 %76 4100 32 (آباد دولت) زاوه راشد بیمارستان 2

3 
  تربت) درمانی شیمی رادیوتراپی، انکولوژی، مرکز

 (حیدریه
2100 15% 

 مجری خیرین دانشگاه علوم پزشکی
 تربت حیدریه 

 %98 6500 100 ذوالفقاری اورژانس تجهیز و تکمیل 4

5 
  حسین امام بیمارستان ساحلی دیوار احداث تکمیل

 (ع)
30% 

پروژه ادارۀ راهداری شهرستان   مجری
 می باشد

 %100 (ع) حسین امام بیمارستان انشعابات وصل 6

 %30 300 مه والت بیمارستان پزشکان پانسیون احداث 7

 %65 400 زاوه بیمارستان پزشکان پانسیون احداث 8

 پروژه های در دست اجرا معاونت درمان



تربت حیدریه( ع)تختخوابی امام حسین  272تکمیل و تجهیز بیمارستان : عنوان پروژه  

 زیربنا تعداد تخت
 (مربع متر)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 نیاز اعتبار مورد
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

272 23000 95% با در نظر گرفتن ) 570,000    910,000 
 (ساختمان الحاقی

1400 

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ



زاوهراشد تختخوابی  32تکمیل و تجهیز بیمارستان : عنوان پروژه  

 زیربنا تعداد تخت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 1400 خرداد 287,000 156499 76% 4100 32

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه  
رو

 پ



(ع)، رادیوتراپی و شیمی درمانی بیمارستان امام حسین آنکولوژیاحداث مرکز : عنوان پروژه  

 زیربنا تعداد تخت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

20 2100 15% 20،000 200،000 1400 

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ



تکمیل و تجهیز تمام طبقات پروژه اورژانس، توسعه بخش ها و مرکز مراقبت های ویژۀ ذوالفقاری: عنوان پروژه  

 زیربنا تعداد تخت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

100 6500 98% 256,850     38,000  1399 

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ



 پزشکان بیمارستان زاوهپانسیون  :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (در صد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 1400خرداد 5000 10000 %65 400 پانسیون6



ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
 متراژ ظرفیت/تخت

اعتبار مورد 
 نیاز

 (میلیون ریال)
 مالحظات

 زمین نیاز به تملک (ع) حسین امام بیمارستان پزشکان پانسیون احداث 1

 در حال اخذ مجوز از شهرداری 60،000 1200 نهم دی بیمارستان پزشکان پانسیون احداث 2

3 
  پشتیبانی و آموزشی فضاهای اندازی راه و تکمیل

 (ع) حسین امام بیمارستان

4 
  به دسترسی برای کندرو مسیر احداث و تکمیل

 (ع) حسین امام بیمارستان

در حال پیگیری رفع معارض  
زمین و اجرا توسط اداره  

 راهداری

5 
  4) زاوه بیمارستان پزشکان جدید پانسیون احداث

 (مورد
300 18،000 

             بیمارستان در VIP بخش اندازی راه و بازسازی 6
 دی نهم

20 1000 50،000 
نیازمند تامین اعتبار و مجوز  

 شروع عملیات اجرایی

 معاونت درمان

 پروژه های در دست اقدام



ف
دی

ر
 

 فیزیکیپیشرفت  متراژ تعداد تخت عنوان پروژه
 (درصد)

 اعتبار مورد نیاز
 (میلیون ریال)

 3،000 %55 120 تکمیل، تجهیز و راه اندازی اورژانس جاده ای ازغند 1

 3،000 %35 120 تکمیل پایگاه اورژانس روستای قلعه آقا حسن 2

  _تکمیل، تجهیز و راه اندازی اورژانس جاده ای پلیس راه تربت  3
 مشهد

340 75% 7،500 

 %50 175 تکمیل، تجهیز و راه اندازی اورژانس جاده ای شادمهر 4
7،000 

 

 3،000 %35 120 تکمیل پایگاه اورژانس روستای عبدل آباد 5

 20،000 احداث ساختمان پایگاه اورژانس هوایی 6

 اورژانس پیش بیمارستانی 
 پروژه های در دست اجرا



 پایگاه اورژانس جاده ای روستای ازغند :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) عملکرد اعتباری (درصد)

 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 %55 120 آمبوالنس 2
خیرین و کمک دانشگاه تاکنون توسط 

 هزینه شده است
 1400 خرداد 3،000



 پایگاه اورژانس روستای قلعه آقا حسن :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) عملکرد اعتباری (درصد)

 (میلیون ریال)
پیش بینی زمان 

 خاتمه

 %35 120 آمبوالنس 2
و کمک دانشگاه تاکنون توسط خیرین 

 هزینه شده است
 1400خرداد 3،000



 پایگاه اورژانس جاده ای ورودی شهر راه اندازی، تجهیز و تکمیل :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 آمبوالنس 2
 اتوبوس آمبوالنس

 1399بهمن  7،500 10،000 75% 340



 شادمهرجاده ای پایگاه اورژانس  :پروژهعنوان 

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 خاتمهپیش بینی زمان  (میلیون ریال)

 1400 خرداد 7،000 7،000 %50 175 آمبوالنس 2



 پایگاه اورژانس روستای عبدل آباد :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) عملکرد اعتباری (درصد)

 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 %35 120 آمبوالنس 2
تاکنون توسط خیرین هزینه 

 شده است
 1400خرداد 3،000



 احداث ساختمان پایگاه اورژانس هوایی :پروژهعنوان 

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا
 (متر مربع)

 پیشرفت فیزیکی
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال) 

  اعتبار مورد نیاز
 (میلیون ریال)

پیش بینی زمان 
 مالحظات خاتمه

275 20،000 
در سایت بیمارستان امام  پد اورژانس

 جا نمایی و اجرا گردیده است( ع)حسین 



ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
 اعتبار مورد نیاز متراژ ظرفیت/تخت

 مالحظات (میلیون ریال)

 در حال تحویل زمین از سمت خیرین 7،200 120 آمبوالنس 2 احداث پایگاه اورژانس صفی آباد 1

 7،200 120 آمبوالنس 2 احداث پایگاه اورژانس سرهنگ 2
  حال در پروژه منطقه نیاز به توجه با

  جذب و زمین تملک جهت پیگیری
 خیرین

 اورژانس پیش بیمارستانی 

 پروژه های در دست اقدام



ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
 فیزیکیپیشرفت  متراژ تخت

 (درصد)
 اعتبار مورد نیاز

 (میلیون ریال)

1 
  تربت شهرستان بهداشت مرکز و بهداشتی معاونت ستاد تکمیل

  سالمت پایگاه و طالقانی شهری سالمت جامع خدمات مرکز حیدریه،
 باهنر

3500 30% 150،000 

 3،500 %99 1232 شادمهر روستایی شهری سالمت جامع خدمات مرکز تکمیل 2

3 
 جامع خدمات مرکز و والت مه شهرستان بهداشت شبکه ستاد تکمیل

 آباد فیض روستایی شهری سالمت
2200 80% 15،000 

 20،000 %60 1143 آباد دولت روستایی شهری سالمت جامع خدمات مرکز تکمیل 4

 15،000 %85 1350 (عج) ولیعصر شهری سالمت جامع خدمات مرکز تکمیل 5

 15،000 %75 1350 بایگ روستایی شهری سالمت جامع خدمات مرکز تکمیل 6

 18،000 %70 690 نسر روستایی سالمت جامع خدمات مرکز تکمیل 7

 5،000 %95 1600 محقق شهری سالمت جامع خدمات مرکز ساختمان تجهیز 8

 معاونت بهداشت پروژه های در دست اجرا



ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
 فیزیکیپیشرفت  متراژ تخت

 (درصد)
 اعتبار مورد نیاز

 (میلیون ریال)

 22،000 %70 720 روستایی رود معجن مرکز خدمات جامع سالمت 9

 2،000 %75 90 آباد همت بهداشت خانه تکمیل 10

 پروژه های در دست اجرا

 معاونت بهداشت



، مرکز جامع سالمت طالقانی و پایگاه باهنر(ستاد معاونت بهداشتی)مرکز بهداشت : عنوان پروژه  

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

عملکرد اعتباری  
 (میلیون ریال)

اعتبار مورد نیاز 
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

* 3500 30% 12،000 150,000 1400 



 مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی شادمهر :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 (بهره برداری شده و آماده افتتاح)  3,500       20,000 99% 1232 *



مرکز خدمات جامع سالمت شهری فیض آباد و ستاد شبکه بهداشت مه والت: عنوان پروژه  

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

* 2200 80% 30,000 15,000 1399 



 مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی دولت آباد: عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (صد در)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

* 1143 60% 7,000     20،000 1399 



 (عج)مرکز خدمات جامع سالمت شهری ولی عصر :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

* 1350 85% 15,000   15,000 1399 



 مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی بایگ :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

* 1350 75% 10,000     15,000 1399 



 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی نسر :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 1400شهریور 18،000 5،000 70% 690 *



 محققساختمان مرکز خدمات جامع سالمت شهری تجهیز : عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

* 1600 95% 20,000  5،000 1399 



 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی رود معجن :عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 1400شهریور 22،000     7,000 70% 720 *



 بهداشت همت آبادخانه : عنوان پروژه

را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 زیربنا ظرفیت
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 1400خرداد 2،000 2،500 75% 90 *



 معرفی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 دانشکده پیراپزشکی

 دانشکده بهداشت

 دانشکده پرستاری و مامایی

 گروه آموزشی

 اتاق عمل علوم آزمایشگاهی

 
کارشناسی 

 پیوسته
 

 هوشبری تکنولوژی پرتوشناسی

 پرستاری فناوری اطالعات سالمت

 مهندسی بهداشت محیط
 مامایی

 بهداشت عمومی

 فوریت های پزشکی

 مهندسی بهداشت محیط
 
 
 

کارشناسی 
 ناپیوسته

 کاردانی فوریت های پزشکی

 فیزیولوژی پزشکی

کارشناسی  بیوتکنولوژی پزشکی
 بیوشیمی بالینی ارشد

810: تعداد کل دانشجویان دانشگاه  

76:تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه  

 معاونت آموزش و تحقیقات و
 معاونت فرهنگی دانشجویی



 خوابگاه دختران

 دانشکده پیراپزشکی

 دانشکده بهداشت

 دانشکده پزشکی

 سر درب ورودی پردیس دانشکده داروسازی



 متراژ ظرفیت عنوان پروژه ردیف
پیشرفت  
 فیزیکی

 (درصد)

 مورد نیاز اعتبار
 (میلیون ریال)

1 
تکمیل دانشکده پیراپزشکی، پرستاری و مامایی پردیس 

 دانشگاه
510 8500 70% 180,000 

 %65 4500 220 تکمیل، تجهیز و راه اندازی خوابگاه خواهران 2

 %5 1500 پردیسمجتمع فرهنگی احداث  3

 معاونت آموزش و تحقیقات و
 معاونت فرهنگی دانشجویی

 پروژه های در دست اجرا



را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 دانشکده پیراپزشکی و پرستاری مامایی پردیس دانشگاه: عنوان پروژه

 زیربنا (دانشجو)ظرفیت 
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

 عملکرد اعتباری
 (میلیون ریال)

 اعتبار مورد نیاز
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

510 8500 70%       131,945 180,000 1400 



را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

احداث خوابگاه خواهران پردیس: عنوان پروژه  

 ظرفیت
 (دانشجو)

 زیربنا
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
اعتبار مورد نیاز  (میلیون ریال)عملکرد اعتباری  (درصد)

 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

خرداد  15کنون توسط بنیاد  تا 65% 4500 220
 1400 * هزینه شده است



را
اج

ت 
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

پردیس دانشگاهمجتمع فرهنگی احداث : عنوان پروژه  

 زیربنا (دانشجو)ظرفیت 
 (متر مربع)

 فیزیکیپیشرفت 
 (درصد)

عملکرد اعتباری  
 (میلیون ریال)

اعتبار مورد نیاز 
 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

* 1500 5% * * 1400 



ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
 اعتبار مورد نیاز متراژ ظرفیت/تخت

 مالحظات (میلیون ریال)

 در حال عقد قرارداد طراحی 470،000 7800 دانشکده پزشکیاحداث  1

 300،000 5000 احداث دانشکده بهداشت 2

3 
احداث کتابخانه مرکزی پردیس 

 دانشگاه
2000 120،000 

4 
ورودی  طراحی و اجرای سردرب 

 پردیس
 در حال مطالعه 30،000

 پردیس دانشگاهدرختکاری  5
در حال برنامه ریزی همزمان با طراحی 

 محوطه

6 
 و دانشکده ها کتابخانه اندازی راه

 بیمارستان ها

 150،000 2000 تحقیقات جامع آزمایشگاه احداث 7

 420،000 6000 احداث دانشکده دندانپزشکی 8

 معاونت آموزش و تحقیقات و پروژه های در دست اقدام
 معاونت فرهنگی دانشجویی



ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
 متراژ ظرفیت/تخت

اعتبار مورد 
 نیاز

 (میلیون ریال)
 مالحظات

 400،000 8000 احداث دانشکده داروسازی 9

 120،000 هکتار 15 سازی پردیسمحوطه  10
در حال تهیه نقشه و تکمیل  

 مطالعات

 120،000 1500 احداث سالن همایش پردیس دانشگاه 11

 در حال پیگیری 300،000 5000 200 احداث، تجهیز و راه اندازی خوابگاه پسران 12

 در حال مطالعه   100،000 1500 احداث و راه اندازی سلف سرویس 13

 150،000 3000 احداث سالن ورزشی پردیس 14

 در حال پیگیری خرید خوابگاه دانشگاه آزاد برای پسران 15

 معاونت آموزش و تحقیقات و
 معاونت فرهنگی دانشجویی

 پروژه های در دست اقدام



ام
قد

ت ا
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 احداث دانشکده پزشکی: عنوان پروژه

 زیربنا (دانشجو)ظرفیت 
 عملکرد اعتباری پیشرفت فیزیکی (مربع متر)

 (میلیون ریال)
 اعتبار مورد نیاز

 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

* 7800 * * 470،000 
 حال عقد قرارداد طراحیدر    
 



ام
قد

ت ا
س

 د
در

ی 
ها

ژه 
رو

 پ

 احداث دانشکده بهداشت: عنوان پروژه

 زیربنا (دانشجو)ظرفیت
 عملکرد اعتباری پیشرفت فیزیکی (متر مربع)

 (میلیون ریال)
 اعتبار مورد نیاز

 پیش بینی زمان خاتمه (میلیون ریال)

 در حال عقد قرارداد طراحی 300،000 * * 5000 *



ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
 اعتبار مورد نیاز متراژ ظرفیت/تخت

 مالحظات (میلیون ریال)

 40،000 750 دارو و غذا معاونت ساختمان احداث 1

 50،000 800 دارو و غذا آزمایشگاه احداث 2

 در حال مطالعه و طراحی نقشه   45،000 1500 دارو و غذا مدیریت استراتژیک انبار احداث 3

 معاونت غذا و دارو

 پروژه های در دست اقدام

 معاونت توسعه

ف
دی

ر
 

تعداد  عنوان پروژه
اعتبار مورد نیاز  متراژ ظرفیت/تخت

 مالحظات (میلیون ریال)

 125،000 2500 (خیابان رازی)دانشگاه ستاد مرکزی برنامه ریزی و احداث ساختمان  1



 همراه با خیرین در مسیر توسعه

99دی ماه   


