


تعالیبسمه 

دانشگاهموعۀمجتالش.میرودبهشمارحیدریهتربتپزشکیعلومدانشگاهاصلیاهدافازخدماتاینبهعادالنهدسترسیوسالمتمحورخدماتتوسعۀ

مردمورگرانقدخیرینمسئوالن،همراهیبدونشک.استشدهسالمتتوسعۀمسیردرمهمیاتفاقاتخوردنرقمبهمنجرخدمات،ارتقایراستایدر

اگرچه.ماندخواهداودانجهمیشهبرایتاریخلوحدرکهاستبیبدیلوماندگارنقشیحیدریهتربتپزشکیعلومدانشگاهاهدافپیشبرددرمنطقهشریف

لومعدانشگاهدرسالمتخادمانتالشسایۀدروایزدمنانلطفبهکهداریمواثقرجاءامااستپیشدردرازراهیسالمتآرمانشهربهرسیدنتا

.ماندخواهدباقییادگاربهجامعهسالمتبهخدمتدفتردرزرینیبرگهایوشدخواهدطیمسیراینمنطقه،شریفمردمهمراهیوپزشکی

تا1400سالمتهفتۀ)اخیرسالیکدرحیدریهتربتپزشکیعلومدانشگاهدستاوردهایوعملکرداهمبهگذرانگاهیمیگذرد،نظرازادامهدرآنچه

ۀارائبرایتالشهاونبودهسالمتمحورخدماتتوسعۀتوقفبرایدلیلیکروناهمهگیریبامواجههمدت،اینطولدر.است(1401سالمتهفتل

.استجریاندربیوقفهمنطقه،شریفمردمبههرچهبهترخدمات

توخشنودباشیومارستگار/الهیچنانکنسرانجامکار



پروژه های عمرانی



(ع)بهرهبرداریازبیمارستانآموزشدرمانیامامحسین
پزشکیبهداشت،درمانوآموزشدکتربهرامعینالهیوزیرحضوربا



رمضانیبرداریازمرکزخدماتجامعسالمتمهندسبهره
بهداشتبهداشتوزارتحضوردکترکمالحیدری،معاونبا



ققسالمتشهریوروستاییزندهیادمسعودمحبرداریازمرکزخدماتجامعبهره
باحضوردکترکمالحیدری،معاونبهداشتوزارتبهداشت



دینهمآموزشیدرمانیبهرهبرداریازبخشهایمختلفبیمارستان
میلیاردریال130بااعتباریبالغبر



کلنگزنیمرکزخیریۀدرمانیحاجمحمدابراهیمخواجگی



(ع)ثامناالئمه115ازپایگاهاورژانسبهرهبرداری
باحضوروزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی



شهربایگ(ع)بهرهبرداریازمرکزخدماتجامعسالمتاماممحمدباقر



قلعهآقاحسنشهرستانزاوه115بهرهبرداریازپایگاهاورژانس



سرهنگبخشرُخ115بهرهبرداریازپایگاهاورژانس



کلنگزنیسلفسرویسدانشگاه



تخیرینافتتاحمرکزدیالیزشهرستانزاوهبامشارک



حوزه
، تحقیقات و فناوریآموزش



دانشکده پزشکی اخذ موافقت اصولی تاسیس 



ناسی ارشددر مقطع کارشالکترونیکیبرنامه ریزی یادگیری رشتۀ راه اندازی 



ریه و مشهدامضای تفاهم نامۀ همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی تربت حید



(برگرفتهازسامانهنوپا)تعدادمقاالتچاپشده
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(دارایکداخالقوقرارداد)مصوبوتعدادطرحهایدریافتی
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انگلیسیزبانجلهم Indexing Databasesتعدادافزایش
1400دانشگاهدرسال



علومپزشکیتربتحیدریهدانشگاه Hرشدشاخص
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حوزه
و بازرسی هانظارت ها 



تبازدیدهایادارهسالمتمحیطوکارمعاونتبهداشنظارتهاو

به شکایاترسیدگیتعداد بازرسی ها
پرونده های ارجاع شده 

به مقامات قضایی

مورد687مورد720مورد48700



عملکردنظارتیمدیریتبازرسی،ارزیابیموارد
شکایاتبهپاسخگوییو

تعداد بازدیدها
از شکایات واصله

190سامانۀ 
شکایات واصله به اداره 

بازرسی

مورد113مورد128مورد287



نظارتهاوبازدیدهایمدیریتغذاودارو

توقیفیتعداد کاالهایتعداد بازرسی ها
پرونده های ارجاع شده 

به مقامات قضایی

مورد27قلم کاال28204مورد592



حوزۀ درمان



تعداد کل بیماران بستری شدهبیماران سرپایی

نفر3344نفر2783

خدماتارائهشدهدر
(ع)آموزشیدرمانیامامحسینبیمارستان



میانگین تخت فعال تخت روز کل تخت روز اشغالی درصد اشغال

89/5 16110 6209 51/3

(ع)وضعیتاشغالتختدربیمارستانآموزشیدرمانیامامحسین



تعداد کل بیماران بستری شدهبیماران سرپایی

نفر16907نفر11772

خدماتارائهشدهدر
یآموزشیدرمانینهمدبیمارستان



میانگین تخت فعال تخت روز کل تخت روز اشغالی درصد اشغال

210 76813 55999 72/9

همدیوضعیتاشغالتختدربیمارستانآموزشیدرمانین



تعداد کل ماموریت ها
تعداد کل پایگاه های 

115اورژانس 

پایگاه20مورد14256

اورژانسپیشبیمارستانی



روزانهمیانگین مراجعاتتعداد کل مراجعین پذیرش شده

نفر220نفر85350

خدماتارائهشدهدر
تخصصیاحمدیهکلنیک



گاهپزشکمتخصصجدیددرمجموعهتحتپوششدانش34جذب



به شگاه فوریت های پزشکی دانکارشناس محمد کمالی تقدیر وزیر بهداشت از 
1401یسالمتنوروزانجامخدماتارزندهدرتیمتولیدمحتوایاستودیوپاس 



حوزه
پزشکیتجهیزات 



و(ع)خرید،تجهیزوراهاندازیاتاقهایعملجراحیبیمارستانامامحسین
میلیاردریال180بخشهایمختلفبیمارستاننهمدیبااعتباریبالغبر



حوزه 
فرهنگی و دانشجویی



هداشتسفردکترعباسشیراوژنمعاونفرهنگیدانشجوییوزیرب
حیدریهوبهرهبرداریازمجموعهورزشیخوابگاهیبهتربت



توتجلیلازمدافعانسالم"روایتمهرداد"برگزاریآئین



گاه مقام کشوری توسط اساتید، کارکنان و دانشجویان دانش9کسب 
اشتعلوم پزشکی تربت حیدریه در جشنوارۀ قرآنی هدهد وزارت بهد



کرونا: بخش ویژه



جان باختگانبستریمواردمبتالی قطعی

نفر433نفر4244نفر11341

روناتعدادمواردابتال،بستریوفوتناشیازک



تعداد کل واکسن 
تزریق شده

تزریق نوبت دومتزریق نوبت اول
تزریق نوبت سوم

مورد84954مورد247214مورد285369مورد617537

آمارواکسیناسیون



انهزارعددماسکرایگاندرمناطقکمبرخوردارشهرست140توزیع



همراهی خیرین



:مجموعمنابعمالیجذبشدهدرحوزۀخیرین
هزارریال950ومیلیون791میلیاردو37



به عنوان تقدیر وزیر بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه برتر در حوزۀ مشارکت اجتماعی سالمت



اهداءیکدستگاهرادیوگرافیدندانپزشکی
هزاوصفیآبادشهرستانمرکزخدماتجامعسالمتروستایبه

میلیونریال500بهارزش



ایشگاهی آزمیخچال فریزراهداء یک دستگاه رادیوگرافی دندان پزشکی و یک دستگاه 
میلیارد ریال1به ارزش آبادبه مرکز خدمات جامع خدمات سالمت شهر دولت 



عدد صندلی تخت خواب شو جهت همراهی بیماران 31اهداء 
میلیارد ریال550به ارزش دیبه بیمارستان نهم 



یک دستگاه بالدگاز آزمایشگاهی جهت اهداء
میلیون ریال500میلیارد و 1به ارزش مه والت( ع)امام رضا بیمارستان 



ریالمیلیارد6یکدستگاهدیالیزباارزشیبالغبراهداء
شهرستانمهوالت(ع)بهبیمارستانامامرضا



کنکدمرکزخدماتجامعسالمتبهاهدایکدستگاهالکتروشوک
میلیونریال700ارزشهب



اندانشگاه توسط بانک قرض الحسنۀ مهر ایرقلم تجهیزات پزشکی به 37اهداء 



سایر اقدامات



کشور توسط کارشناسان آزمایشگاه9کسب رتبه برتر کالن منطقه 
مرکزی معاونت بهداشت 



ویراهاندازیکلینیکسیارمشاورهوتستبیماریاچآی



کسب رتبۀ عالی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
تدوین سالنامۀ آماری استان خراسان رضویدر 



دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جمع برترین های 
مشارکت های اجتماعی وزارت بهداشت



:تهیه شده در
دریهروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حی


