
نگاهی به عملکرد و دستاوردهای
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

1400سال ماهه سوم 3در 



تعالیبسمه 

دانشگاهموعۀمجتالش.میرودبهشمارحیدریهتربتپزشکیعلومدانشگاهاصلیاهدافازخدماتاینبهعادالنهدسترسیوسالمتمحورخدماتتوسعۀ
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اگرچه.ماندخواهداودانجهمیشهبرایتاریخلوحدرکهاستبیبدیلوماندگارنقشیحیدریهتربتپزشکیعلومدانشگاهاهدافپیشبرددرمنطقهشریف

پزشکیلومعدانشگاهارجمندکارکنانتالشسایۀدروایزدمنانلطفبهکهداریمواثقرجاءامااستپیشدردرازراهیسالمتآرمانشهربهرسیدنتا

.ماندخواهدباقییادگاربهجامعهسالمتبهخدمتدفتردرزرینیبرگهایوشدخواهدطیمسیراینمنطقه،شریفمردمهمراهیو

طولدر.است1400سالسومماهه3درحیدریهتربتپزشکیعلومدانشگاهدستاوردهایوعملکرداهمبهگذرانگاهیمیگذرد،نظرازادامهدرآنچه

منطقه،فشریمردمبههرچهبهترخدماتارائۀبرایتالشهاونبودهسالمتمحورخدماتتوسعۀتوقفبرایدلیلیکروناهمهگیریبامواجههمدت،این

.استجریاندربیوقفه

توخشنودباشیومارستگار/الهیچنانکنسرانجامکار



پروژه های عمرانی



بهره برداری از بیمارستان آموزشی درمانی امام 
با حضور وزیر بهداشت( ع)حسین 

مساحت زمینسال شروع(ساخت و تجهیز)اعتبار زیربنا

مترمربع138960588ریالمیلیارد2500مترمربع17000



جاده ای ثامن 115بهره برداری از پایگاه اورژانس 
با حضور وزیر بهداشت( ع)االئمه 

مساحت زمینسال شروع(ساخت و تجهیز)اعتبار زیربنا

مترمربع13971200ریالمیلیارد20مترمربع320



بهره برداری از مرکز خدمات جامع سالمت امام 
بایگ( ع)محمد باقر 

مساحت زمینسال شروع(ساخت و تجهیز)اعتبار زیربنا

مترمربع13971250میلیارد ریال35مترمربع1143



قلعه آقاحسن115افتتاح پایگاه اورژانس 

مساحت زمینسال شروع(ساخت و تجهیز)اعتبار زیربنا

مترمربع120
میلیون 500میلیارد و 4

ریال
مترمربع1399300



سرهنگ115افتتاح پایگاه اورژانس 

مساحت زمینسال شروع(ساخت و تجهیز)اعتبار زیربنا

مترمربع1399300میلیارد ریال2مترمربع120



کلنگ زنی سلف سرویس دانشگاه

سال شروع(ساخت و تجهیز)اعتبار زیربنا

1400میلیارد ریال250مترمربع2400



تجهیزات پزشکی



(ع)خرید، تجهیز و راه اندازی اتاق های عمل جراحی بیمارستان امام حسین 



و انجام عمل های الپاراتومی با 4Kخرید و تامین دستگاه ویدئو الپاراسکوپ پیشرفته با قابلیت 
میلیارد ریال20اعتباری بالغ بر 



آموزش، تحقیقات
و فناوری



(برگرفته از سامانه نوپا)تعداد مقاالت چاپ شده
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(دارای کد اخالق و قرارداد)مصوب ارسالی و تعداد طرح های 
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دانشگاه در چاپ نخستین شماره از نخستین مجله انگلیسی زبان
1400سال 



دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه Hشاخص 
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فرهنگی و 
دانشجویی



تو تجلیل از مدافعان سالم"روایت مهرداد "برگزاری آئین 



ر سفر دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی دانشجویی وزی
بهداشت به تربت حیدریه



نظارت ها و بازرسی ها



نظارت ها و بازدیدهای مدیریت غذا و دارو

توقیفیتعداد کاالهایتعداد بازرسی ها
پرونده های ارجاع شده 

به مقامات قضایی

مورد17قلم کاال1852مورد74



تبازدیدهای اداره سالمت محیط و کار معاونت بهداشنظارت ها و 

به شکایاترسیدگیتعداد بازرسی ها
پرونده های ارجاع شده 

به مقامات قضایی

مورد55مورد199مورد10246



عملکردنظارتی مدیریت بازرسی، ارزیابی موارد 
شکایات به پاسخگویی و 

تعداد بازدیدها
از شکایات واصله

190سامانۀ 
شکایات واصله به اداره 

بازرسی

مورد20مورد250مورد78



حوزۀ درمان



بیماران سرپایی
تعداد کل بیماران بستری شده

سالماهه سوم3در 

نفر972نفر1255

(ع)بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین 



میانگین تخت فعال تخت روز کل تخت روز اشغالی درصد اشغال

0000000 3458 1583 45.77

(ع)وضعیت اشغال تخت در بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین



بیماران سرپایی
تعداد کل بیماران بستری شده

سالماهه سوم3در 

نفر4100نفر14745

یبیمارستان آموزشی درمانی نهم د



میانگین تخت فعال تخت روز کل تخت روز اشغالی درصد اشغال

0000000 17340 12836 71.46

هم دیوضعیت اشغال تخت در بیمارستان آموزشی درمانی ن



تعداد کل ماموریت ها
تعداد کل پایگاه های 

115اورژانس 

پایگاه19مورد4523

اورژانس پیش بیمارستانی



روزانهمیانگین مراجعاتتعداد کل مراجعین پذیرش شده

نفر245مورد17820

کلنیک تخصصی احمدیه



گاهپزشک متخصص جدید در مجموعه تحت پوشش دانش34جذب 



کرونا: بخش ویژه



جان باختگانبستریمواردمبتالی قطعی

نفر41نفر623نفر1782

روناتعداد موارد ابتال، بستری و فوت ناشی از ک



تعداد کل واکسن 
تزریق شده

تزریق نوبت دومتزریق نوبت اول
تزریق نوبت سوم

مورد10549مورد158669مورد122800مورد292475

آمار واکسیناسیون



همراهی خیرین



:مجموع منابع مالی جذب شده در حوزۀ خیرین
میلیون ریال660میلیارد و 7



ت خیرینافتتاح  مرکز دیالیز شهرستان زاوه با مشارک



سایر اقدامات



مشهدیه و همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی تربت حیدرامضای تفاهم نامۀ 



ویراه اندازی کلینیک سیار مشاوره و تست بیماری اچ آی



ۀ دانشگاهآئین پاسداشت مقام پرستار و تجلیل از پرستاران برگزید



ت امضای تفاهم نامه با خانواده مرحوم حاج هادی محقق خیر گران قدر حوزۀ سالم
جهت اجاره رایگان ساختمان مرکز خدمات جامع سالمت زنده یاد مسعود محقق



اهآئین تجلیل از پژوهش گران برگزیدۀ دانشگ



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



:تهیه شده در
دریهروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حی


