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 بسمه تعالی
        

هایی که نسبت گیری است و نظام سالمت، به دلیل پیچیدگیفراهم کردن شواهد علمی زیربنای تصمیم   

سایر نظام سازمانبه  سایر  صمیمهای مدیریتی دارد بیش از  شواهد علمی برای ت شتن  گیری ها نیازمند دا

سته ست. وجود اطالعات د صمیمعالمان ا شده زیربنای ایجاد نظام ت ست که بندی  شواهد ا گیری مبتنی بر 

سازمان شده را به عهده دارند. در این میان کردن اطالعات دستهها وظیفه خطیر فراهممراکز آمار در  بندی 

گیری مبتنی بر شواهد، بندی شده عالوه بر کمک به تصمیمباید به این نکته توجه داشت که اطالعات دسته

قعیت از سازمان برای مدیران باالدستی و همچنین سایر ذینفعان به ایجاد یک تصویر درست و مبتنی بر وا

ساااازمان کمک شاااایانی می نماید. لیا توویت موزه آمار از نظر سااااختاری، فرایندی و عملکردی یکی از 

 میدریه است.  تربتعلوم پزشکیهای دانشگاه اولویت

سالمت بیش     شیوع بیماری کرونا موزه  ضوع  ستگیاران و اکنون که به دلیل مو سیا از پیش مورد توجه 

عموم مردم قرار گرفته است، کمک به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و همچنین ایجاد یک تصویر دقیق از 

ست.  ضر با همین هدف تدوین گردیده ا ستند ما ست که م شگاه ا سالمت، وظیفه مهم اداره آمار دان موزه 

ی از اشکال نیست و نود و بررسی و بازخورد اشکاالت این مستند نیز مانند تمامی دستاوردهای بشری خال

 امتمالی آن، در بهتر شدن این مستند و همچنین بهبود قابلیت استفاده از آن کمک خواهد نمود.

در پایان الزم اسااات از تالا وافر همکاران گرانودرمان در اداره آمار و فناوری اطالعات که مسااا ولیت    

داشته اند قدر دانی نمایم. بدیهی است که تدوین این مستند، بدون همکاری تدوین این مستند را به عهده 

های این عزیزان در کمک به تدوین این پییر نبوده اساات و مجموعه تالاهای تابعه دانشااگاه، امکانموزه

گیری و همچنین افزایش مجموعه شایسته تودیر است. امید است تدوین این مستند به بهبود نظام تصمیم

میدریه کمک نماید. موفویت و سربلندی تمامی خدمتگزاران وری در موزه دانشگاه علوم پزشکی تربتهبهر

 نظام مودس جمهوری اسالمی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

 
  

 دکتر حسین ارباهیمی پور
گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی رتبت  حیدرهیرئیس دانش

 
 متعالازید بنام 
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 سالمت نظام هایگیاریوسرمایه هاریزیبرنامه اول مرف سالمت، نظام اطالعاتی قدرت امروزه ارتواء   

گیاری و مدیریت ریزی، سیاستاولین قدم در برنامه آمار و اطالعاتدسترسی به  .است پیشرفته کشورهای

ترین سازمان میباشند به عنوان قویای مستند از یک های آماری که شناسنامهشود. سالنامهمحسوب می

 ای برخوردارند. منبع اطالعاتی آن سازمان از اهمیت و جایگاه ویژه

ای گسترده، بستری مناسب در تولید اطالعات محسوب های علوم پزشکی نیز به عنوان مجموعهدانشگاه   

ها و اطالعات را به طور  های از هم گسسته دادهمی شوند، که وجود یک سالنامه آماری، میتواند ملوه

ها و ریزیآماری، منبع قابل اطمینانی در جهت برنامه -زنجیره وار بهم پیوسته و دریک چارچوب علمی 

تصمیمات مدیریتی فراهم سازد. در همین راستا، مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه، همسو با اهداف 

آماری سالمت، به همت اداره آماردانشگاه و رابطین  نظام سالمت کشور و با هدف ارتواء قدرت اطالعات

سالنامه آماری " میدریه با عنوانآماری نسبت به تولید سومین سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی تربت

 اقدام نموده است. " 1399

ختلف، ضمن تشکر و قدردانی از کلیه کارشناسان و رابطین آماری محترم که در گردآوری آمار از سطوح م   

اند، امید است این مجموعه با استعانت از درگاه ایزد متعال، سهم همکاری الزم را با اداره آمار دانشگاه داشته

ها و تصمیمات مدیریتی را دارا باشد. آنچه مسلم است، اینکه درتهیه مجموعه ماضر، ریزیاندکی در برنامه

باشد. و اشتباهات، امکان بروز اشکال دور از ذهن نمیرغم دقت و توجه الزم در به مداقل رساندن خطاها علی

لیا این مجموعه به منظور بهینه سازی سالنامه در سالهای آینده، نیازمند تعامل و همکاری شما عزیزان 

 گر ما باشید.نظرات سازنده خود یاری صابنظر بوده تا با رهنمودها و نوطه

  amar@thums.ac.ir: نهادات آدرس پست الکترونیکی جهت انعکاس نظرات و پیش

 

  it.thums.ac.irآدرس پرتال اداره آمار دانشگاه جهت دسترسی به سالنامه آماری دانشگاه : 

 

  با تشکر  
 مههندس سید مهدی حسینیان

گاه  مدرییت آمار و فناوری اطالعات دانش
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 با سپاس فراوان از :

 حیدریه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت آقای دکتر حسین ابراهیمی پورجناب 

 های مختلف دانشگاهو کلیه مسئولین و مدیران محترم در حوزه

 حوزه ریاست: 

آقای غالمرضا میری، آقای دکترمحمدرضا بهروز، آقای نصراله برقبانی، حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر حسین صافدل، 

آقای ، آقای سیداحمدنظام،آقای دکتر محمد حسین دلشاد، خانم اعظم کمالی، آقای حسین قلی زاده، آقای امیر گل محمدیان

 مهندس سید مهدی حسینیان

 معاونت توسعه مدیریت و منابع :

دی، آقای مهدی رضایی فرشه، آقای آقای دکتر علیرضا کامل،آقای بهمن باقری، آقای مهندس مجتبی خلوصی،آقای سعید عاب 

  زاده، آقای امیر گل محمدیانمهندس سید امیر حسینی،آقای سید احمد نظام، آقای حسین قلی

 معاونت بهداشتی: 

خانم دکتر الهام بهره مند، آقای ابراهیم تیموری، آقای اصغر صفایی، خانم زهره حسینی، آقای محمد رضا اعتصامی راد، آقای 

عیدی، خانم طاهره انصاری فر، خانم سمانه میرزایی، خانم سلیمه محجوب، خانم سمانه یوسفی مقدم، خانم مهندس مهدی س

 الهه گرامی پور، خانم سمیه نزهتی 

 معاونت درمان:

آقای دکتر علی ایزدی، آقای دکتر حسین عزیزی، آقای دکتر محمدرضا پورصباغی، آقای دکتر فرهاد حیدری، آقای دکترمحمد 

یری، آقای محمد تقی خضری، خانم الهام صفائیان، خانم ریحانه خسروی، آقای مهندس احسان شیدائی، آقای علی جواد ام

 اکبر دالور

 معاونت غذا ودارو: 

 آقای دکتر سید جواد حسینی، خانم دکتر شیما نصراله حسینی ، خانم دکتر راضیه سلیمی

 معاونت آموزشی، پژوهشی:

 دکتر سید رضاخطیبی، خانم عباسپورآقای دکتر رضایی منش،آقای 

 معاونت دانشجویی، فرهنگی: 

 آقای دکترمحمد قربانی 

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات: 

آقای مهندس ماشااله اکبری، آقای مهندس علی وزیریان، آقای مهندس حمید ثابت، آقای مهندس هادی زنده دل، آقای 

 ور، خانم مهندس سوسن صحرانورد، خانم مهندس سارا منتظریانمهندس سید جواد علویون، آقای مهندس نادر سلحش

اند .و سایر عزیزانی که در تهیه و تدوین این مجموعه ما را یاری نموده  
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 فهرست مطالب

 1 ...............................................................................................................................................................................................استیر حوزه

 2.................................................ریاست........................................................................................................................نمودار سازمانی حوزه 

 در                              حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه اتیشکا به ییپاسخگو و عملکرد یابیارز ،یبازرس اداره عملکرد  1 -1 جدول

 3 ................................................................................................................................................................................................... 1399 سال

 حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاهامور مشارکت های اجتماعی ، سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت  دفتر عملکرد 2-1 جدول

 3 .............................................................................................................................................................................................. 1399 سال در

 4 ......................................................................... 1399 سال در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه ثارگرانیا امور عملکرد  3-1 جدول

 4 ................................. 1399 سال در  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یرهبر معظم مقام یندگینما نهاد دفتر عملکرد 4 -1 جدول

 5 .........................................1399 سال در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه الملل نیب و یعموم روابط تیریمد عملکرد 5 -1 جدول

 6 .......................... 1399سالدر  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه نترنتیا کننده استفاده یکاربر یگروهها مشخصات  6 -1 جدول

 یها پروژه یاجرا و یافزار سخت یساز بستر در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه افزار سخت و شبکه گروه عملکرد 7-1 جدول

 6 .................................................................................................................................................................................... 1399  سالدر   یمل

 7 ............................................. 1399 سال در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه اطالعات یفناور و آمار تیریمد تیفعال  8 -1 جدول

 7 ................... 1399 سالدر  یجهان یبند رتبه نظام اساس بر حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پورتال یبند رتبه جینتا 9 -1 جدول

 8 ...........  1399و  1398 سالدر   حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یادار ونیاتوماس و نامه های کاربران مقایسه تعداد 10 -1 جدول

  8..................................................................... 1399حیدریه در سالدانشگاه علوم پزشکی تربت فعالیتهای اداره پرستاری 11 -1جدول      

 9..................................................................................1399حیدریه در سال تربت عملکرد گزینش دانشگاه علوم پزشکی 12 -1جدول       

    9...... .................................................................. 1399  سال در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه حقوقی امور عملکرد 13 -1 جدول  

 10 .................................................................................................................................................................  منابعو  مدیریت وسعهت معاونت

 10.......................................................نمودار سازمانی معاونت توسعه مدیریت و منابع ..................................................................................

 11 ..... 1399 سال استخدام نوع ومعاونت  کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاهغیر هیئت علمی   کارکنان  تعداد 1 -2 جدول

 11 ............................... 1399 سال استخدام نوع کیتفک بهحیدریه تربت یپزشک علوم دانشگاه غیر هیئت علمی کارکنان درصدنمودار 

 سال          یلیتحص مقطع و استخدام نوع کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاهکارکنان غیر هیئت علمی  تعداد 2-2 جدول
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 13 .............. 1399 سال ها معاونت و رسته کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاهغیر هیئت علمی  تعداد کارکنان 3-2 جدول
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 20 .............................................................. 1399  سال در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه هینقلامور   عملکرد گزارش 12-2 جدول

 21 ............................................................... 1399  سال در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه ی ها قرارداد امور عملکرد 13-2 جدول

 آموزشبخش  و درمان و بهداشت بخش ی به تفکیک اختصاص و یعموم بودجه محلاز  1399قانون بودجه سال  اعتبارات  14-2 جدول

 21 ...................................................................................................................................... حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه و تحقیقات

 21 ....................حیدریهی تربتپزشک علوم دانشگاه  1399ی قانون بودجه سال ا هیسرما یهایدارائ تملک طرح اعتبارات  15-2 جدول

 22 .......................................................................... 1399 سال در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه نهیهز و درآمد زیآنال 16-2جدول

 22 ............................ 1399  سال در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه بهداشت مراکزشبکه ها و  و ها مارستانیب درآمد 17-2جدول

 23 .............. 1399و  1398سال   حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه بهداشت مراکز شبکه ها و و ها مارستانیب درآمد سهیمقا نمودار

 24 ........................................................1399در سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه توسط ااجر دست در یها پروژه 18-2 جدول

 25.................................................. 1399در سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه توسط شده بهره برداری یها پروژه 19-2 جدول 

 26 ............................................................................................................................................................................................... درمان معاونت

 27 .................................................................................................  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه درمان معاونت خچهیتار و مقدمه

 28 ................................................................................................................................................................. درمان معاونت نمودار سازمانی

 ی    پزشک علوم دانشگاه در استخدام نوع و یلیتحص مقطع کیتفک به درمان معاونتستادی  یانسان یروین یفراوان  1 -3 جدول

 29 ........................................................................................................................................................................... 1399 سال حیدریهتربت

 29.............1399حیدریه به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع استخدام سال فراوانی نیروی انسانی بیمارستان نهم دی تربت 2 -3جدول 

 30....................1399والت به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع استخدام سال فراوانی نیروی انسانی بیمارستان امام رضا مه 3 -3جدول 

فراوانی نیروی انسانی پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع استخدام در دانشگاه علوم  4 -3جدول 

 30...............................................................................................................................................................1399حیدریه سال پزشکی تربت



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

 31 ...................................... 1399 سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه ی حوزه تحت پوششپزشک موسسات تعداد 5  -3  جدول

 32 ....................................................... 1399سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یپزشک کار دفاتر و ها مطب تعداد 6  – 3 جدول

 33 ................. 1399  سال تخصص نوع کیتفک به حیدریهعلوم پزشکی تربت دانشگاه یپزشک یتخصص یها گروه تعداد 7 -3 جدول

 34 ................................. 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه تحت پوشش العالج صعب و خاص مارانیب تعداد 8 -3 جدول

 35 ......................................................... 1399ل سا حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یمارستانهایب فعال تخت متوسط  9 -3 جدول

 35 ..................................................... 1399 تا 1395 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یمارستانهایب فعال تخت متوسطنمودار  

 36 ..................................... 1399 تا 1390سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یدولت یمارستانیب تخت اشغال درصد 10 -3 جدول

 36 ..........................................   1399 تا 1395 سال حیدریه تربت یپزشک علوم دانشگاه  یدولت یمارستانیب تخت اشغال درصدنمودار 

 37 .................................................... 1399   سال  حیدریهتربت شهرستان یدانشگاه ریغ مارستانیب فعال تخت متوسط 11 -3  جدول

تحت پوشش  یدانشگاه ریغ و یدانشگاه کیتفک به شهرستان یمارستانهایب در یروان و یسوختگ ژه،یو یها تخت  12 -3 جدول

 37 ......................................................................................................................................................1399 سال   حیدریهتربت شهرستان 

Iتخت های   13 -3 جدول CU  بیمارستان نهم دی به تفکیک ماه و نوعI CU  38 .................................................................. 1399   سال 

 39 ......................... 1399   سال حیدریهتربت ی تحت پوشش شهرستان ردانشگاهیغ یمارستانهایب تخت اشغال بیضر  14 -3 جدول

 39 ................................................. 1399  سال حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاه یمارستانهایب اقامت بیمار در متوسط  15-3 جدول

 39 ............................................ 1399 تا 1395 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یها مارستانیب اقامت بیمار در متوسطنمودار 

 40 ....................... 1399 سال حیدریهتربت تحت پوشش شهرستان یردانشگاهیغ یمارستانهایب اقامت بیمار در متوسط  16 -3 جدول

             یپزشک علوم انشگاهد پوشش تحتبیمارستان های ( ییسرپا اعمال احتساب بدون) گردش تخت اتاق عمل 17-3 جدول

 40 ......................................................................................................................................................................... 1399   سال حیدریهتربت

 ی تحت پوشش شهرستان       ردانشگاهیغ های مارستانیب( ییسرپا اعمال احتساب بدون) گردش تخت اتاق عمل 18 -3 جدول

 40 .......................................................................................................................................................................... 1399  سال حیدریهتربت

 40 ................................ 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاهتابعه  یمارستانهایدرب شده انجام نیسزار درصد 19 – 3 جدول

 41 ........................ 1399تا 1395 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاههای  مارستانیب در نیسزار و یعیطب مانیزا یفراواننمودار  

 41 ............... 1399 لساحیدریه تحت پوشش شهرستان تربت  یدانشگاه ریغ مارستانیب در شده انجام نیسزار  درصد 20 - 3 جدول

 41 ..................................... 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یدانشگاه یمارستانهایب تخت اشغال چرخه  21 - 3 جدول

 41 ................................. 1399  سال حیدریهتربت شهرستانی تحت پوشش دانشگاه ریغ مارستانیب تخت اشغال چرخه  22 -3جدول

 42 .................................    1399سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه حوزه ی دولتیمارستانیب اورژانس یها شاخص 23 -3 جدول

 43 ............................. 1399سال  حیدریهی تربتپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت یشهرستانها فعال آمبوالنس تعداد 24 - 3 جدول

 43 ................. 1399 تا 1395 سال حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاه پوشش تحت یشهرستانها ی فعالها آمبوالنس یفراواننمودار 

 44 ................................. 1399 سال حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاه 115 اورژانس موجود و مصوب یگاههایپا تعداد  25 -3 جدول

 44 ......................................... 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت حوزه 115 اورژانس یها گاهیپا تعدادنمودار 



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399سالنامه آماری 

 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه 115 اورژانس تیمامور نوع کیتفک به شده انجام یشهر یها تیمامور یفراوان 26 - 3 جدول

1399 ......................................................................................................................................................................................................... 44 

 حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه 115  اورژانس تیمامور جهینت کیتفک به شده انجام یشهر یها تیمامور یفراوان 27 - 3 جدول

 45 ................................................................................................................................................................................................ 1399 سال

 حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه 115اورژانس تیمامور جهینت کیتفک به شده انجام یا جاده یها تیمامور یفراوان 28 -3  جدول

 45 ................................................................................................................................................................................................ 1399 سال

 حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه 115 اورژانس تیمامور نوع کیتفک به شده انجام یا جاده یها تیمامور یفراوان 29 -3 جدول

 45 ................................................................................................................................................................................................ 1399 سال

       یپزشک علوم دانشگاه 115 اورژانس یا جاده و  شهری های ماموریت در حادثه محل به رسیدن زمان میانگین  30 -3  جدول

 45 .......................................................................................................................................................................... 1399 سال حیدریهتربت

 46 ..................................................1399 سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاهمراکز پاراکلینیک تحت پوشش  تعداد 31 -3جدول

 47 ......................... 1399 سال حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاه کینیکل یپل و کینیکل درمانگاه، به نیمراجع تعداد 32 -3 جدول

 47 .................... 1399تا  1396 سال حیدریهتربت یپزشک علوم  دانشگاه کینیکل یپل و کینیکل ، درمانگاه به نیمراجع تعدادنمودار  

 حیدریهتربت یپزشک علوم  دانشگاه پوشش تحت یردانشگاهیغ کینیکل یپل و کینیکل درمانگاه، به نیمراجع تعداد  33 -3 جدول

 48 ................................................................................................................................................................................................ 1399 سال

 48 .........1399 سال حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاهتعزیرات حکومتی  11آمار دعاوی مطروحه در کمیسیون ماده   34 - 3 جدول

 48 ............................................. 1399 سال حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاهیون های معاونت درمان عملکرد کمیس 35 - 3 جدول

   سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه  یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب به یشگاهیآزما خدمات یفراوان 36 - 3 جدول

1399 ......................................................................................................................................................................................................... 49 

 1395  سالحیدریه علوم پزشکی تربت دانشگاه ی ها مارستانیب  به ییسرپا و یبستر نمودار فراوانی خدمات آزمایشگاهی به بیماران 

 49 ...................................................................................................................................................................................................... 1399تا 

 علوم دانشگاه پوشش تحت یردانشگاهیغ یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب به یشگاهیآزما خدمات یفراوان 37 – 3جدول

 50 ............................................................................................................................................................. 1399  سال حیدریهتربت یپزشک

  سال           حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب  مراجعات پاتولوژی یفراوان 38 - 3 جدول

1399 ......................................................................................................................................................................................................... 50 

     شهرستان پوشش تحت یدانشگاه ریغ یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب مراجعات پاتولوژی یفراوان 39 -3جدول    

 50 .......................................................................................................................................................................... 1399  سال حیدریهتربت

  سال حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب به مراجعات رادیوگرافی یفراوان 40 -3جدول    

1399 ......................................................................................................................................................................................................... 51 

دانشگاه علوم  پوشش تحت یدانشگاه ریغ یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب مراجعات رادیوگرافی یفراوان 41 -3جدول

 51 ............................................................................................................................................................. 1399  سال حیدریهتربتپزشکی 

  سال     حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب به یسونوگراف مراجعات یفراوان 42 -3 جدول

1399 .........................................................................................................................................................................................................52 



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

دانشگاه علوم  پوشش تحت یدانشگاه ریغی ها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب یسونوگراف مراجعات یفراوان 43 -3 جدول

 52.............................................................................................................................................................. 1399 سال حیدریهتربتپزشکی 

 حیدریهتربت ی  پزشک علوم دانشگاه یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب اسکن یت یس مراجعات یفراوان  44 - 3  جدول

 53 ............................................................................................................................................................................................... 1399  سال

 دانشگاه ی غیر دانشگاهی تحت پوششها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب اسکن یت یس ی مراجعاتفراوان  45 - 3  جدول

 53 .................................................................................................................................................. 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم

 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یها مارستانیب در ییسرپا و یبستر مارانیب (MRIآی) ی مراجعات ام آرفراوان  46 - 3 جدول

1399 ........................................................................................................................................................................................................ 53 

 یپزشک علوم دانشگاه ی تحت پوششها مارستانیب به  مراجعه کننده  19تعداد مبتالیان قطعی / مشکوک کووید  47 - 3 جدول

 54 .......................................................................................................................................................................... 1399 سال حیدریهتربت

 یپزشک علوم دانشگاهتحت پوشش  به بیمارستان های 19تعداد تجهیزات پزشکی اهدایی از وزارت بهداشت جهت کووید  48 - 3 جدول

 55 ......................................................................................................................................................................... 1399 سال  حیدریهتربت

 56 ......................................................................................................................................................................................... یبهداشت معاونت

 57 .................................................................................................................... حیدریهتربت شهرستان درمان و بهداشت  شبکه خچهیتار

 58................................................................نمودار سازمانی معاونت بهداشتی ...............................................................................................    

 59...................................................................................................................................................مرکز بهداشت شهرستان نمودار سازمانی     

 60 ...................................................... 1399 سال حیدریهتربت یزشکپ علوم دانشگاه درمان و بهداشت یها شبکه ساختار 1 -4 جدول

         یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت یها شهرستان کیتفک به یبهداشت هیاول یها مراقبت دهنده ارائه مراکز یفراواننمودار 

 61 ........................................................................................................................................................................... 1399 سال حیدریهتربت

  حیدریهعلوم پزشکی تربت دانشگاه تحت پوشش یشهرستانها فعال یبهداشت خدمات ارائه یواحدها یساختمان تیوضع 2-4 جدول

 61 ................................................................................................................................................................................................. 1399 سال

 62 .............................................. 1399سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت مناطق ییایجغراف ماتیتقس  3-4 جدول

 سال حیدریه     ی تربتپزشک علوم دانشگاه ی تحت پوشششهرستانها کیتفک به مصوب و موجود خانواده پزشک تعداد  4-4 جدول

1399 ......................................................................................................................................................................................................... 62 

 63 .... 1399 سال حیدریهحوزه دانشگاه علوم پزشکی تربت (ییروستا و یشهر) منطقه کیتفک به خانواده پزشک تعداد 5 -4  جدول

                  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه در استخدام نوع و یلیتحص مقطع اساس بر یانسان یروین یفراوان عیتوز  6 -4جدول

 63 ................................................................................................................................................................................................. 1399سال

           حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه در استخدام نوع و خدمت محل واحد اساس بر یانسان یروین یفراوان عیتوز  1/6 -4جدول

 64 .................................................................................................................................................................................................. 1399سال

 65 .......................................................................... 1399 سال  حیدریهی تربتپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت تیجمع کل یسن هرم

 65 ......................................................................................................................... 1399 سال  حیدریهتربت شهرستان تیجمع یسن هرم

 66 ................................................................................................................................... 1399 سال  والتمه شهرستان تیجمع یسن هرم



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399سالنامه آماری 

 66 ........................................................................................................................................ 1399 سال  زاوه شهرستان  تیجمع یسن هرم

 67 ................................................ 1399 الس  شهرستان کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه جمعیتی اطالعات 7-4 جدول

 67 ...................................................... 1399تا  1394سال از  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت تیجمع راتییتغ نمودار

 68 .................................................. 1399تا  1394 سال از  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش خانوارتحت بعد راتییتغ نمودار

 68 ................................................................. 1399تا  1394 سال از  حیدریهتربت یپزشک علوم دردانشگاه ینیشهرنش راتییتغ نمودار

حیدریه علوم پزشکی تربت دانشگاه پوشش تحت یشهرستانها کیتفک به(  ییروستا) تیجمع یعیطب رشد محاسبه 8-4 جدول

 69 .................................................................................................................................................................................................. 1399سال

 69 ............ 1399 سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت یشهرستانها کیتفک بهی سربار درصد محاسبه 9 -4 جدول

 حیدریه           سالتربتعلوم پزشکی  دانشگاه تابعه ییروستا و یشهرخدمات جامع سالمت  مراکز به نیمراجع یفراوان 10 -4 جدول

1399 ......................................................................................................................................................................................................... 69 

 خدمات و یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت مراکز در خانواده پزشک خدمات شبکه بهداشتی درمانی  به مراجعات  11 -4 جدول

 70 ................................................................................................................................................ 1399سال حیدریهتربت یدرمان یبهداشت

 71 ................................ 1399 سال حیدریهعلوم پزشکی تربت دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به زنده دیموال یفراوان 12-4 جدول

 71 ................... 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت حوزه شهرستان و تیجنس کیتفک به زنده دیموال نمودار

 72 ................... 1399 سال  حیدریهعلوم پزشکی تربت دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به  تولد خام زانیم محاسبه 13-4  جدول

علوم پزشکی        دانشگاه تابعه یشهرستانها وی سن گروه کیتفک به زنان تیجمع کل به متاهل زن  درصد محاسبه 14 -4 جدول

 72 .......................................................................................................................................................................... 1399 سال حیدریهتربت

1399 سالحیدریه  علوم پزشکی تربت دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به (ییروستا) یعموم یبارور زانیم محاسبه15 -4جدول

 .................................................................................................................................................................................................................. 72 

علوم پزشکی       دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به سال 5یباال یسن یها وگروه کل ریم و مرگ موارد یفراوان 16 -4  جدول

 73 ......................................................................................................................................................................... 1399 سال حیدریه تربت

علوم پزشکی              دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به باردار مادر مرگ و سال 5 ریز کودکان ، نوزادان ریم و مرگمیزان  17-4  جدول

 74 .......................................................................................................................................................................... 1399 سال حیدریهتربت

 دانشگاه در( جمعیت نفر هزار صد در)ها مرگ میزان اساس بر شده بندی رتبه ، یسن یها گروه کیتفک به مرگ اول علت ده  یها نمودار

 75 .................................................................................................................................................. 1399 سال  حیدریهتربت یپزشک علوم

                                حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه خانواده پزشک برنامه در یابیماریب و ییدارو اقالم یشاخصها 18 -4 جدول

 78 ................................................................................................................................................................................................. 1399سال

 79 ........................................................... 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه شبکه تیریمد مرکز یشاخصها 19 -4 جدول

 حیدریهتربت ی  پزشک علوم دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به خاص یسن یدرگروهها مراقبت پوشش درصد 1/20 -4جدول

 79 ................................................................................................................................................................................................. 1399سال

  سال          حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به خاص یسن یگروهها در ریم و مرگ زانیم 2/20-4جدول

1399 ......................................................................................................................................................................................................... 80 



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

 1399تا  1395حیدریه از سال نمودارمقایسه میزان مرگ نوزاد در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت

......................................................................................................................................................................................................................80 

                   1399تا     1395حیدریه  از سال  ماهه  در جمعیت  تحت پوشش  دانشگاه  علوم پزشکی تربت 59تا   1نمودار مقایسه  میزان مرگ      

      ......................................................................................................................................................................................................................81 

   81...........1399سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یشهرستانها کیتفک به تولد و مانیزا ،یباردار یشاخصها 3/20-4ولجد

                           1399تا  1395حیدریه از سال نمودار مقایسه میزان باروری کلی درجمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت

......................................................................................................................................................................................................................82 

               یپزشک علوم دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به مدارس و خانواده ت،یجمع سالمت، دفتر یشاخصها 4/20-4جدول

 82 ......................................................................................................................................................................... 1399  سال حیدریهتربت

 83 ...............      1399سالحیدریه  علوم پزشکی تربت دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک بهشاخص های تن سنجی  1/21 -4 جدول

     1399سالحیدریه  علوم پزشکی تربت دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به سال 5شاخص های تغذیه کودکان زیر  2/21 – 4 جدول

 .................................................................................................................................................................................................................. 83 

سال  حیدریهشاخص های آموزش و ارتقاء سالمت به تفکیک شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تربت 1/22 -4جدول 

1399....................................................................................................................................................................................................84 

حیدریه از ابتدای علوم پزشکی  تربت دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به امه داوطلبین و سفیران محالت گزارش برن 2/22 -4 جدول

 85 ............................................................................................................................................................................... 1399برنامه تا اسفند 

علوم پزشکی          دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به یپرور فرزند و یزندگ یها مهارت یشاخصها محاسبه 1/23 -4 جدول

 85 .......................................................................................................................................................................... 1399سال حیدریه تربت

 86 ..................... 1399 تا 1395 سال از حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه در یپرور فرزند و یزندگ یمهارتها شاخص سهینمودارمقا

علوم پزشکی        دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به شاخص های سالمت روانی و اجتماعی و اعتیاد  محاسبه 2/23-4 جدول

 86 .......................................................................................................................................................................... 1399سال حیدریه تربت

 87 .......................................... 1399  سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه در ونیناسیواکس پوشش درصد محاسبه 24 -4 جدول

1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به ریرواگیغ یها یماریب بروز زانیم محاسبه 1/25-4جدول

 .................................................................................................................................................................................................................. 87 

1399 سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به حوادث از یناش مرگ زانیم محاسبه 2/25-4جدول

 .................................................................................................................................................................................................................. 87 

1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به ریرواگیغ یها یماریب یشاخصها محاسبه 3/25-4جدول

 .................................................................................................................................................................................................................. 88 

1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به 19-میزان مرگ ناشی از کووید محاسبه4/25-4جدول

 .................................................................................................................................................................................................................. 89 

 90 1399 سال حیدریه علوم پزشکی تربت دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به ریواگ یها یماریب یشاخصها محاسبه 26 -4 جدول



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399سالنامه آماری 

 حیدریهعلوم پزشکی تربت دانشگاه پوشش تحت یشهرستانها کیتفک به ییغذا مواد عرضه مراکز از دیبازد یفراوان 27 -4 جدول

 90 ................................................................................................................................................................................................. 1399 سال

 تابعه یشهرستانها کیتفک به یوانیح فضوالت و زباله دفع ، یبهداشت یها توالت ، فاضالب ، آب یشاخصها محاسبه 1/28 -4جدول

 91 ...................................................................................................................................... 1399سال  حیدریهعلوم پزشکی تربت دانشگاه

علوم  دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به یعموم اماکن و مواد خوراکی عیتوز و هیته مراکز یشاخصها محاسبه 2/28-4جدول

 92 ............................................................................................................................................................. 1399 سال حیدریه پزشکی تربت

علوم  دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به دانشگاه پوشش تحت یمارستانهایب در طیمح بهداشت یشاخصها محاسبه 3/28-4جدول

 92 ............................................................................................................................................................. 1399 سال  حیدریهپزشکی تربت

 دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به یپزشک پرتو مراکز و ات،تخلفاتیشکا ،یبهداشت یها واحد یشاخصها محاسبه 4/28-4جدول

 93 ................................................................................................................................................... 1399سال  حیدریهعلوم پزشکی تربت

 سال  حیدریه                    علوم پزشکی تربت دانشگاه تابعه یشهرستانها کیتفک به یا حرفه بهداشت یشاخصها محاسبه 29 -4جدول

1399 ........................................................................................................................................................................................................ 93 

 سالحیدریه  علوم پزشکی تربت دانشگاه تابعه یها شهرستان کیتفک به بالیا خطر مدیریت یشاخصها محاسبه  30 -4جدول

1399............ .............................................................................................................................................................................................. 94 

 دانشگاه تابعه یها شهرستان کیتفک به 19-تعداد تیم های راه اندازی شده در برنامه غربالگری و کنترل بیماری کووید 31 -4جدول

 95...................................................................................................................................... ............1399 سال  حیدریه علوم پزشکی تربت

علوم پزشکی  دانشگاه تابعه یها شهرستان کیتفک به 19-فعالیتهای انجام شده در حیطه تیم های مراقبتی کووید  32 -4جدول

 96 ............................................................................................................................................................. ............1399 سال  حیدریه تربت

 96 ............................. ............1399 سالحیدریه  علوم پزشکی تربت دانشگاهگرفته شده در  19-تعداد تست های کووید 33 -4جدول

 97 ......................................................................................................................................................................... آموزشی پژوهشی معاونت

 98...........................................................................................................................تاریخچه معاونت آموزشی.................................................

 98.......................................................نمودار سازمانی معاونت آموزشی پژوهشی..........................................................................................

 99.......................................................................1399حیدریه سال  نمایی خالصه از شاخص های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت

 سال                  یاستخدام رابطه نوع و تیجنس کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یفراوان 1 -5 جدول

1399 ........................................................................................................................................................................................................ 100 

 علمی                         رتبه و دانشکده ، تیجنس کیتفک به  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یفراوان  2 -5 جدول

 100 ...............................................................................................................................................................................................  1399 سال

 101...........................................1399حیدریه به تفکیک دانشکده  سال  نمودار درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت

  101....................................1399سال    حیدریه به تفکیک نوع استخدامنمودار درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت

 و               استخدام نوع کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش -یآموزش معاونت یانسان یروین یفراوان 3 -5 جدول

 102 ...................................................................................................................................................................... 1399 سال  یلیتحص مقطع



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

حیدریه به تفکیک مقطع تحصیلی سال      پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت -معاونت آموزشینمودار درصد نیروی انسانی 

1399............................................................................................................................................................................................................102 

حیدریه به تفکیک نوع استخدام سال      پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت -نمودار درصد نیروی انسانی معاونت آموزشی

1399............................................................................................................................................................................................................103 

                   خدمت محل واحد کیتفک به  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش -یآموزش معاونت یانسان یروین فراوانی 4 - 5 جدول

 103 .................................................................................................................................................................... 1399 سال  استخدام نوع  و

 سال       تیجنس و یلیتحص مقطع و رشته دانشکده، کیتفک به  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو یفراوان  5 -5 جدول

1399  ....................................................................................................................................................................................................... 104 

 104 .................................. 1399 سال دانشکده کیتفک به  حیدریهتربت  یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو یفراوان عیتوز 6 -5 جدول

 105 ..............................................1399 و  1398 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه لیتحص به شاغل انیدانشجو یفراوان نمودار

 105 ....    1399ل    سا  نوع کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش -یآموزش معاونت یکیزیف یفضاها  7 -5 جدول

 106 ........................................................ 1399 سال حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاه شده برگزار مداوم آموزش یفراوان  8-5 جدول

 106 .................................................................. 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یقاتیتحق یها طرح یفراوان 9 -5 جدول

  سال     ها دانشکده کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش – یآموزش معاونت یآموزش یفضاها مساحت 10 -5  جدول

1399  ...................................................................................................................................................................................................... 107 

 107 ...................................... 2019 -2011 های  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه  Scopusمقاالت چاپ شده در پایگاه   نمودار

 108 ........................................ 2019 -2010 های  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه PubMedمقاالت چاپ شده در پایگاه  نمودار

Iمقاالت چاپ شده در پایگاه  ودارنم SI  108 ..............................................  2019 -2010 های  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه 

 109 .................. 1399 سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه اجرا حال در و  افتهی انیپا  یقاتیتحق یها طرح یفراوان  11 -5 جدول

 109 ............ 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پژوهش در اخالق تهیکم مصوب  یقاتیتحق یطرحها یفراوان 12-5 لجدو

 سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه ی هیئت علمیاعضا کل به افتهی ارتقاء هیئت علمی یاعضا  تعداد یفراوان 13 -5 جدول

1399 ........................................................................................................................................................................................................ 109 

 110 ...................................................... حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه انتشارات توسط شده منتشر یکتابها فهرست 14 -5 جدول

 111 ................  2019 -2015 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یالملل نیب یگاههایپا در شده هینما مقاالت تعداد  15 -5 جدول

 111........................... 2019 - 2010حیدریه سال های نمودار مقاالت چاپ شده با همکاری های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تربت

 112 ............................   1399تا 1394 سال 3 پیت دانشگاه 24 نیب در حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه قاتیتحق تهیکم رتبهنمودار 

 113 ..................................................................................................................................................................... دانشجویی فرهنگی معاونت

 114 ......................................................................................................................................................  یفرهنگ -ییدانشجو معاونت مقدمه

 114........................................................................................................................................فرهنگی   -نمودار سازمانی معاونت دانشجویی 

 و                       یلیتحص مقاطع کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یفرهنگ -ییدانشجو معاونت یانسان یروین 1-6جدول

 115.......................................................................................................................................................................... 1399 سال استخدام نوع



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399سالنامه آماری 

 115....................................... 1399سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یفرهنگ-ییدانشجو معاونت یکیزیف یفضاها 2-6 جدول

 116 .............. 1399و  1398 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یفرهنگ-ییدانشجو معاونت یکیزیف یفضاها سرانه 3-6 جدول

 116 ................................................................. 1399سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه مساجد و ها نمازخانه یفراوان 4 -6 جدول

 116 ........................................................... 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه ییدانشجو یها خوابگاه تیوضع 5 -6 جدول

 117 .............................................. 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه ییدانشجو یها خوابگاه یرفاه امکانات  6 -6 جدول

 سال لیتحص محل دانشکده کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه در وام کننده افتیدر انیدانشجو یفراوان 7 -6 جدول

1399 ....................................................................................................................................................................................................... 118 

 مین         کیتفک به یافتیدر التیتسه مبلغ و حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه وام کننده افتیدر انیدانشجو یفراوان 8 -6 جدول

 119 ................................................................................................................................................................................... 1399 سال در سال

 120 ................................................... 1399 سال حیدریهتربت یپزشک  علوم دانشگاه در خوابگاه میمق انیدانشجو یفراوان 9 - 6 جدول

 120................................. 1399حیدریه سال فراوانی دانشجویان شاغل به کار دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی تربت 10 -6جدول 

 121 ............ 1399 سال  حیدریهتربت یپزشک  علوم دانشگاه در ییدانشجو یها تشکل و ها کانون عملکرد و مشخصات  11 - 6 جدول

 122 .......... 1399حیدریه  سال دانشگاه علوم پزشکی تربت فرهنگی-دانشجویی معاونت در شده اجرا یها برنامه نیعناو 12-6 جدول

 123 .................................................... 1399  سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه در هیتغذ واحد یآمار اقالم تعداد  13 -6 جدول

 124 ...................................................................................................................................................................................... غذا و دارو معاونت

 125 .................................................................................................................................................................... دارو و غذا معاونتتاریخچه 

 125 ......................................................................................................................................................... دارو و غذا معاونت نمودار سازمانی

 و                      خدمت محل واحد کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت یانسان یروین یفراوان 1 -7 جدول

 126 ......................................................................................................................................................................... 1399 سال استخدام نوع

 یلیتحص مقطع و استخدام نوع کیتفک به حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت یانسان یروین  یفراوان 2 -7 جدول

 126 ............................................................................................................................................................................................... 1399 سال

 127 ...................................................  1399سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه در دارو و غذا معاونت یکیزیف یفضا 3-7 جدول

 127 ............. 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه  اداره  نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی  عملکرد 4 -7 جدول

 127 ..................................... 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت یخصوص یها داروخانه یفراوان 5 -7 جدول

 128 ...................... 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحت یها شهرستان یخصوص یها داروخانه یفراوان نمودار

 128 ......................................................... 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه 20 ماده یقانون ونیسیکم عملکرد 6 -7جدول

 129 ..................... 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه ی معاونت غذا و داروفن نظارت بازرسی و  واحد عملکرد 7-7 جدول

  سال                  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه رسیدگی به پرونده های قضایی واحد دارو معاونت غذا و دارو عملکرد 8-7 جدول

1399 ....................................................................................................................................................................................................... 129 

 130 ...................... 1399  سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه مخدر یدارو کننده مصرف یواحدها موجود تیوضع 9 – 7 جدول

 130 .................................... 1399  سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاهعملکرد کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو  10 – 7 جدول



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

 130 .................................1399 سال حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاه  مخدر و یمارستانیب یداروها دیخر یالیر زانیم 11 -7جدول

 131 ................... 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاهی بهداشت و یشیآرا محصوالت و غذا اداره یها شاخص 12 -7 جدول

 131 ..... 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یبهداشت یشیآرا محصوالت و غذا اداره یبازرس حوزه  عملکرد 13 -7 جدول

 132 .......... 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یبهداشت یشیآرا محصوالت و غذا اداره یفن حوزه  عملکرد 14 -7 جدول

1399و  1398ال سحیدریه حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم  پزشکی تربت در آنها سهیمقا و یدیتول یواحدها یبند درجه نمودار

 ................................................................................................................................................................................................................. 132 

 133 .... 1399 سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه در معاونت غذا و دارو  شده انجام یها آزمون و ها نمونه تیوضع 15 -7 جدول

 133 ..........    1399  سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه شگاهیآزما مختلف یها بخش به یارسال یها نمونه ادتعد 16 -7 جدول

 134 ....................................... 1399  سال حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه ی دارو و غذا معاونت شگاهیآزما عملکرد  17 – 7 جدول

 134 ........................... 1399  سال  حیدریهتربتی پزشک علوم دانشگاه شگاهیآزما حوزه در  یبند رتبه و نظارت عملکرد 18 -7 جدول

 سال     حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه پوشش تحتی پزشک زاتیتجه( یپزشک یکاال) کننده عرضه اصناف یفراوان 19 - 7 جدول

1399 ....................................................................................................................................................................................................... 134 

  سال     حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه  یپزشک ملزومات و زاتیتجه یابیارز و نظارت اداره تیفعال حوزه مشخصات 20 -7 جدول

1399 ...................................................................................................................................................................................................... 135 

 135....... . 1399 سال  حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه یپزشک ملزومات و زاتیتجه یابیارز و نظارت اداره یتهایفعال 21 -7 جدول

         1399سال   حیدریهتربت یپزشک علوم دانشگاه  حوزه یپزشک ملزومات و زاتیتجه کننده عیتوز یها شرکت یفراوان 22 -7 جدول
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   سال    محور سالمت یکاالها قاچاق مبارزه با حوزه حیدریه درتربت یپزشک علوم دانشگاه غذا و دارو معاونت اقدامات  23 – 7 جدول
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 137 .......    1399 سالپاندمی کرونا  مبارزه با حوزه حیدریه درتربت یپزشک علوم دانشگاه غذا و دارو معاونت اقدامات  24 - 7 جدول





 

 

 موقعیت جغرافیایی

 3672 وسعت بادر شمال شرقی ایران  استان خراسان رضویهای حیدریه یکی از شهرستانشهرستان تربت   

 هایشهرستان با ازشمال شهرستان این. دارد قرار مشهد شهر جنوب متریکیلو 152 فاصله در که مربع مترکیلو

 از و والتمه و رشتخوار هایشهرستان با جنوب سمت از زاوه شهرستان با شرق سمت از فریمان و نیشابور، مشهد

 .باشد می مرز هم کاشمر شهرستان با غرب سمت

 
 

 حیدریه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربتطول و عرض جغرافیایی شهرستان*

 شهر
 عرض شمالی طول شرقی

 درجه دقیوه درجه دقیوه

 35 51 59 34 میدریهتربت

 35 27 59 46 زاوه

 35 02 58 76 والتمه

tمیدریه به آدرس  منبع: سایت رسمی فرمانداری شهرستان تربت* orbat heydari eh.khorasan.i r 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C


 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399سالنامه آماری 

 حیدریه:تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تربت

درمجلس  1364اسفند  28کلیدخورد، این طرح در روز  1363طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان کشور در سال 

 گردد.بر می 1364حیدریه نیز به حدود سال و درمان تربت شورای اسالمی تصویب شد. قدمت شبکه بهداشت

های بهداشت شهرستان آباد، مهنه، ازغند، مرغزار، کاهیجه و حصار از جمله اولین خانهباد، عبدلآهمت

 اند.افتتاح و راه اندازی شده 1364حیدریه بودند که در سالتربت

حیدریه والت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان تربتشهرستانهای خواف، رشتخوار، زاوه و مه 1364در سال 

و زاوه نیز در سال  1385والت در سال و مه 1384، رشتخوار در سال 1368اند، که شهرستان خواف در سال بوده

حیدریه از ارتقاء دانشکده علوم پزشکی تربتحیدریه جدا شدند. که البته بعد از شبکه بهداشت و درمان تربت 1386

 حیدریه قرار گرفت. والت مجدداً تحت پوشش تربتشهرستانهای زاوه و مه 1393به دانشگاه علوم پزشکی و در سال 

 پذیرش با و شد تاسیس اقماری دانشکده یک عنوان به حیدریهتربت مامایی و پرستاری دانشکده 1372 سال در

می  وظیفه انجام مشهد پزشکی علوم دانشگاه نظر تحت مامایی کاردانی و پرستاری رشناسیکا مقطع در دانشجو

 .نمود

 به عنایت با و خاص جغرافیایی موقعیت و آموزش بویژه مختلف های درحوزه شهرستان این پتانسیل به باتوجه

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت گسترش شورای جلسه مصوبه سومین و نود و یکصد برابر آمده، بعمل هایپیگیری

 خدمات و پزشکی علوم دانشکده به 12/12/1387 مورخ در حیدریهتربت مامایی و پرستاری دانشکده پزشکی،

 از دانشکده رئیس ابالغ صدور با و گردید منفک مشهد پزشکی علوم دانشگاه از و یافته ارتقاء درمانی بهداشتی

 پذیرش با 1389 سال در را خود فعالیت دانشکده این پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وقت محترم وزیر جانب

 صورت به کارشناسی درمقطع هوشبری و عمل اتاق مامایی، پرستاری، های رشته در دانشجو نفر بیست و یکصد

 .کرد آغاز رسمی

 حیدریه،تربت شهرستانهای شریف مردم محترم نماینده توسط شده انجام های پیگیری از پس و آن متعاقب

 وزارت محترم کارشناسان بازدید و دانشکده محترم کارشناسان و ریاست و اسالمی شورای مجلس در زاوه و والتمه

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت گسترش شورای دانشکده، و شهرستان هایظرفیت و هاتوانمندی از متبوع

 مقطع در آزمایشگاهی علوم و سالمت اطالعات فناوری هایرشته در دانشجو پذیرش مجوز 18/4/1392 تاریخ در

 را کاردانی مقطع در پزشکی هایفوریت رشته و ناپیوسته کارشناسی درمقطع محیط بهداشت پیوسته، کارشناسی

 .نمود موافقت حیدریهتربت در بهداشت و پرستاری، پیراپزشکی هایدانشکده تاسیس با نیز و صادر

 مجوز ارتقاء 18/04/1392 تاریخ در پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت گسترش شورای رأی راستا همین در

 رشته 13 در دانشگاه این حاضر حال نمود. در صادر نیز را حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه به دانشکده

 آزمایشگاهی، علوم سالمت، اطالعات فناوری عمل، اتاق و هوشبری عمومی، مامایی، بهداشت پرستاری،)تحصیلی

محیط، تکنولوژی پرتوشناسی ، بیوشیمی بالینی ، فیزیولوژی پزشکی و بیوتکنولوژی  بهداشت پزشکی، هایفوریت



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

 و امکانات توسعه همچنین و دانشجویان تعداد افزایش شاهد ارتقاء این واسطه به که پذیرد می دانشجو( پزشکی 

  .است ارزشمند و مهم رویداد یک منطقه سالمت حوزه در که هستیم خدماتی

 8شهر)بایگ، کدکن و رباط سنگ( و  3)مرکزی، رخ، بایگ و کدکن ( و  بخش 4حیدریه دارای شهرستان تربت

 دهستان )باال رخ، پایین رخ، میان رخ و باال والیت، پایین والیت، بایگ، کدکن و رقیچه ( می باشد.

 

 torbatheydarieh.khorasan.irمیدریه به آدرس  منبع: سایت رسمی فرمانداری شهرستان تربت**

 

 از نفر 126000 بر بالغ جمعیتی با نیز والتمه و زاوه شهرستانهای درمان و بهداشت هایشبکه 1393 سال در

 پوشش تحت گردید. جمعیت الحاق حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه به و منفک مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 356000 بر بالغ زاوه و والتمه شهرستانهای احتساب با 1399پایان سال تا  این دانشگاه درمانی بهداشتی خدمات

 به درمانی خدمات حوزه در آن بر عالوه که باشد. نفر بر اساس گزارشات استخراج شده از سامانه سینا می

 نماید.می خدمت ارائه نیز همجوار شهرستانهای

 حیدریهه علوم پزشکی تربتتعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستانهای تحت پوشش دانشگا

 ** 1396براساس تقسیمات کشوری در پایان سال 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش تعداد شهرستان سال

1390 1 4 3 8 

1391 1 4 3 8 

1392 1 4 3 8 

1393-1399 3 8 5 14 





 

 

 

 حوزه ریاست
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 نمودار سازمانی حوزه ریاست
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 عملکرد اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی 1-1جدول 

 1399حیدریه در سال تربت 

 

         

 های مردم نهاد و خیرین سالمتهای اجتماعی ،سازمانعملکرد دفتر امور مشارکت 2-1جدول             

 1399حیدریه در سال دانشگاه علوم پزشکی تربت                                                   

 

 

 عملکرد عنوان 

 5 بازرسی از اورژانس بیمارستانها

 63 ایها، بصورت موردی و دورهبازرسی از واحد

 26 بازرسیبررسی و پاسخگویی به شکایات رسیده به اداره 

 6 بررسی و پاسخگویی به شکایات رسیده سامد)استانداری(

 7 بررسی و پاسخگویی به شکایات سازمان بازرسی

 20 های دانشگاهشرکت در مناقصه و مزایده

 24 رتبه ارزیابی استانی از دانشگاه

 17 20های ماده نظارت و شرکت در کمیسیون

 6 نظارت در امور برگزاری آزمون ها

 عملکرد عنوان

 مترمربع 250 مربع(اهدای زمین )متر 

 ریال37،000،000،000 اهدای ساختمان مسکونی

 ریال7،176،000،000  کمک مالی جهت احداث و بازسازی مراکز بهداشتی درمانی 

 ریال8،757،884،000  کمک مالی جهت خرید تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی

 ریال 3،749،000،000 کمک نقدی

 ریال10،000،000،000  پایگاه اورژانسکمک مالی جهت احداث و بازسازی 



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حوزه ریاست 1399سالنامه آماری 

 
4 

 

 1399حیدریه در سال عملکرد امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تربت 3-1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399حیدریه در سال عملکرد دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت 4-1جدول 

 عملکرد عنوان 

 14 پیگیری مراجعات درمانی ایثارگران

 3 های محترم ایثارگران و شهداءدیدار و تجلیل از خانواده

 0 مقدسبرگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع 

 34 پاسخ به مراجعات استخدامی ایثارگران

 تعداد عنوان برنامه اجرا شده

 0 تعداد دانشجویان اعزامی دانشگاه به عتبات عالیات و عمره مفرده/شهرهای زیارتی

 16 تعداد جلسات پرسش و پاسخ، امر به معروف، ستاد اقامه نماز، تفسیر قرآن و کرسی آزاد اندیشی

 87 کننده در طرحهای مشاوره دینیتعداد نفرات شرکت

 3 های حجاب و عفافبرگزاری غرفه

 18 تعداد مراسم برگزار شده مناسبتهای مذهبی

 8 تعداد نشستهای خودمانی با دانشجویان

 5 تعداد نمایشگاه )عکس، پوستر، فرهنگی، کتاب و...(

 7 اندیشی اساتیدتعداد جلسات برگزاری هم

 44 نام و اعزام شده به )مشهد، قم و ..(های دانشجویی ثبتتعداد زوج

 12 های مختلفتعداد عناوین منتشر شده نشریه

 0 تعداد جلسات برگزار شده پخش و نقد فیلم

 9 تعداد جلسات پرسش وپاسخ برگزار شده در موضوعات دینی

 2 تعداد جلسات برگزار شده شورای راهبردی اساتید

 10 جلسات برگزار شده شورای مشورتی دانشجوییتعداد 

 7 تعداد دوره های آموزش معارف مهدویت برگزار شده

 5 تعداد جلسات شورای امر به معروف ونهی از منکر برگزار شده
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 1399 حیدریه در سالالملل دانشگاه علوم پزشکی تربتعملکرد مدیریت روابط عمومی و بین 5 -1جدول 

  

 تعداد فعالیتعنوان  ردیف

 528 انتشار اخبار در پورتال دانشگاه 1

 مورد انعکاس 1000 ها و نشریاتدرج خبر در خبرگزاری 2

 2 نامهانتشار ویژه 3

 34 تولید کلیپ و تیزر 4

 6 ارتقاء آموزش کارکنان روابط عمومی )برگزاری جلسات آموزشی( 5

 120 پورتال دانشگاهرسانی از طریق اتوماسیون اداری و اطالع 6

 8 هاها و برنامهمشارکت در برگزاری مراسم 7

 4 انتشار بولتن عملکردی، خبری 8

 3 سنجی انجام نظر 9

 75 تولید محتوی )اینفوگرافیک / اسالید و .....( 10

 2 برگزاری نشست خبری 11

 30 مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران 12

 35 انتشار پوستر و بروشور 13

 67 هاها و افتتاحیهها، بازدیدسازی برنامهمستند 14

 58 های مناسبتیتهیه و تدوین پیام 15

 150 پاسخگویی تلفنی به سواالت مردمی 16

 5 برگزاری نمایشگاه موضوعی 17

 457 انتشار مطالب آموزش سالمت 18

 116 انتشار اخبار وزارت بهداشت 19

 110 دانشگاهرسانی از طریق پورتال اطالع 20
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 مشخصات گروههای کاربری استفاده کننده اینترنت  6-1جدول 

 1399حیدریه در سالدانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

 

 

 

 حیدریه افزار دانشگاه علوم پزشکی تربتعملکرد گروه شبکه و سخت 7-1جدول 

 1399های ملی در سال افزاری و اجرای پروژهدر بستر سازی سخت

 

 

    

    

  

 kb/sسرعت  تعداد کاربر گروه

 40960 104 اعضای هیئت علمی

 40960 1121 کارکنان

 40960 14 فناوری اطالعات

 30720 1451 دانشجویان

 عملکرد عنوان

 0 اندازی بستر ارتباطی فیبر نوریراه

 1 نگهداری از بستر شبکه دولت

 1 اندازی شدهسیم جدید راهتعداد لینک بی

 0 اندازی شده موجودتعداد نقاط شمس راه

 0 راه اندازی سرویس فیبر نوری

 11 مرکز دانشگاه در سطح استان  LANتعداد نقاط متصل به شبکه 
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7 

 

 1399حیدریه در سال دانشگاه علوم پزشکی تربتفعالیت مدیریت آمار و فناوری اطالعات  8-1جدول 

 

 حیدریهبندی پورتال دانشگاه علوم پزشکی تربتنتایج رتبه  9-1جدول 

 1399بر اساس نظام رتبه بندی جهانی در سال  

 

  

 عملکرد عنوان ردیف

 550 دانشگاه های پست الکترونیکیتعداد حساب 1

 70 استفاده دانشگاه های در حالتعداد سامانه 2

 میزان پهنای باند اختصاصی اینترنت 3

20 MB مخابرات 

40 MB  رسپینا 

 گیگابایت 1500 دانشگاه حجم اینترنت مصرفی ماهیانه 4

 15 تعداد نقاط مراکز بهداشتی متصل به شبکه داخلی دانشگاه  5

 GIS 32 درمانی مشخص شده در نرم افزار تعداد نقاط مراکز بهداشتی 6

 5 فناوری اطالعات تعداد جلسات برگزار شده شورای 7

 12 امنیت اطالعات(سایت ، _ تعداد جلسات کمیته تخصصی مدیریت )فناوری اطالعات، آمار،وب 8

 +NETWORKو  2019برگزاری جلسه آموزشی تخصصی سرویس های ویندوز سرور  9
ساعت  60

 آموزش

 دستگاه 1 میلیون تومان200خریداری دیزل ژنراتور برای دیتاسنتر دانشگاه به مبلغ  10

 سرور 50 2019به  2008ارتقاء تمام سرورها از ویندوز  11

 رتبه در میان دانشگاه های علوم پزشکی ایران رتبه جهانی تاریخ رتبه بندی

 48 4498 2020جوالی 

 48 4933 2021ژانویه 
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 های اتوماسیون اداری مقایسه تعداد کاربران و نامه 10-1جدول 

 1399و  1398حیدریه در سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

 
 

  1399حیدریه درسال دانشگاه علوم پزشکی تربت فعالیتهای اداره پرستاری 11-1جدول 

 

 آموزش

 توضیحات تعداد نوع فعالیت/شاخص

  دوره   5 کد دار ضمن خدمت

  د وره   7 آموزش مداوم

 نفر ) پرستار ،هوشبر ، اتاق عمل ( 85 دوره  3 آزمون بدو ورود

های همجوار ماموریت به دانشگاه

 منظور توانمندسازیبه 
سوپروایزر، سرپرستار،کارشناس  7

 ها (کنترل عفونت بیمارستان

 

 دیابت

  605 تشکیل پرونده در کلینیک

  40 مشاوره روانشناسی

  300 جلسه آموزش به بیمار

  5 پانسمان زخم دیابتی

 فشار خون
  200 پرونده در کلینیک

  100 آموزش به بیمار

 نوزادان

  5830 موالیدکل 

  5764 هاکل زایمان

  5801 موالید زنده

  29 مرده زایی

  41 فوت شده

  87 بستری در بیمارستان

مراکز مراقبت در 

 منزل
 مراکز فعال

                    4فعال :

 3در خواست شده:
 بار در سال 2تعداد بازدید از مراکز 

صدور پروانه  

 ایصالحیت حرفه

  نفر 126 دارپروانه پرستاران

اثربخشی آموزش 

 به بیمار

 %10=1398رشد شاخص نسبت به   20 پایش این شاخص بیمارستانها

 1399سال  1398سال  عنوان

 39572 38030 های داخلینامه

 26566 23737 های دریافتینامه

 25200 15758 های ارسالینامه

 91338 77525 هامجموع کل نامه

 860 557 مجموع کاربران
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 1399حیدریه در سال عملکرد گزینش دانشگاه علوم پزشکی تربت 12-1جدول

 

 

 1399حیدریه در سال عملکرد امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی تربت 13-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات قابل توجه: 

های قضایی مربوط به دعاوی جزء از قبیل: دفع غیر بهداشتی فاضالب و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از پرونده .1

های صورت عدم نیاز به دفاع تخصصی مووقی برابر هماهنگی...... می باشد و به تبع گستردگی ابتال به آنها و نیز 

پییرد، اطالع دقیوی پییرفته توسط کارشناسان مربوط )بهداشت محیط، نظارت بر درمان و تخلفات دارویی( انجام می

 باشد؛ لیا وجود هرگونه مغایرت امتمالی دور از انتظار نمی باشد.دسترس نمی از کم و کیف آن در

های مربوطه دعاوی به علت کشف ابتدائی توسط مراجع قضایی و انتظامی و ارجاع مستویم آن به معاونتبرخی از  .2

 ممکن است در این آمار لحاظ نشده باشد.

آرای صادره له و علیه دانشگاه به صورت خاطرنشان می گردد آمار اجرای امکام و پرونده مختومه ماصل بررسی  .3

سرجمع بوده و جدا از آن قابل بررسی نمی باشد.

 تعداد عنوان عملکرد ردیف

 467 اخی مدارک رسمی، تشکیل پرونده و پاسخگویی به داوطلبین استخدام 1

 565 سانی به داوطلبین استخدامی از طریق تلفن و سایت یا به صورت مضوریاطالع  2

 89 بررسی انجام شده برای تمدید قرارداد پرسنل 3

 356 های تشکیل شده برای داوطلبین استخدامپرونده 4

 115 هاتعداد تحویوات انجام شده برای سایر استان 5

 1287 تعداد منابع تحویق 6

 22 میاکرات ارشادی با داوطلبین استخدام 7

 187 ی انجام شده از داوطلبین استخداممصامبه 8

 تعداد  عنوان عملکرد

 197 های مطرومه در سالپرونده

 0 های در مال رسیدگی پرونده

 141 آرای صادره له دانشگاه

 56 آرای صادره علیه دانشگاه

 108 اجرای امکام

 89 پرونده مختومه



 

 

 

 

 معاونت 

 توسعه مدیریت و منابع
 

 نمودارسازمانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 
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 حیدریه تعداد کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت 1-2جدول 

 1399به تفکیک معاونت و نوع استخدام سال 

 حوزه                                                                                        

 نوع استخدام
 درمان بهداشت کل دانشگاه

آموزشی و 

 پژوهشی

دانشجویی 

 فرهنگی

غذا و 

 دارو

پشتیبانی)حوزه 

 ریاست و توسعه(

 36 9 0 7 241 335 628 رسمی

 15 5 2 5 228 48 303 پیمانی

 1 3 1 9 174 146 334 آورو طرحی و پیام kضریب 

 33 4 8 3 72 127 247 قراردادی 

 12 1 0 2 75 50 140 مشاغل کارگری

 1 2 5 6 169 114 297 شرکتی

 98 24 16 32 959 820 1949 جمع 

 

 حیدریهعلوم پزشکی تربتنمودار درصد کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه 

 1399نوع استخدام سال به تفکیک  

 

 

رسمی 

32%

پیمانی

16%
شرکتی 

15%

طرحی و ،Kضریب 

پیام آور

17%

قراردادی 

13%

مشاغل کارگری

7%
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 حیدریه تعداد کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت 2-2جدول 

 1399به تفکیک نوع استخدام و مقطع تحصیلی سال 

 مقطع تحصیلی                                                                

 نوع استخدام   

دکتری 

 تخصصی
 دیپلمفوق لیسانس لیسانسفوق دکتری

 دیپلم و

 زیر دیپلم 
 جمع

 628 211 39 267 72 25 14 رسمی

 303 5 9 270 9 7 3 پیمانی

 334 0 7 209 10 58 50 آورو طرحی و پیام kضریب 

 247 75 39 99 18 16 0 قراردادی

 140 140      مشاغل کارگری

 1652 431 94 845 109 106 67 جمع 

 

 حیدریهنمودار درصد کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت

 1399سال   تحصیلی مقطع به تفکیک 

 

دکتری تخصصی 

4%
دکتری 

6%

فوق لیسانس 

7%

لیسانس

51%

فوق دیپلم 

6%

م دیپلم و زیر دیپل

26%
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 حیدریهتعداد کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت 3-2جدول 

 1399به تفکیک رسته و معاونت ها سال  

 رسته                                                                                             

 معاونت

بهداشتی 

 درمانی

آموزشی و 

 فرهنگی

اداری و 

 مالی

امور 

 اجتماعی

فناوری 

 اطالعات

فنی 

 مهندسی
 جمع خدمات

 34 2 0 6 7 8 2 9 حوزه ریاست

 63 12 8 0 0 39 1 3 معاونت توسعه

و شبکه  معاونت بهداشتی

 والتزاوه و شبکه مه
621 0 15 0 0 2 68 706 

، بیمارستان معاونت درمان

نهم دی، بیمارستان امام 

 هارضا و فوریت

674 2 26 0 0 5 83 790 

 26 2 0 0 1 3 5 15 موزشی پژوهشیآمعاونت 

 22 2 0 0 0 3 0 17 معاونت غذا و دارو

معاونت دانشجویی 

 فرهنگی
2 4 2 0 0 0 3 11 

 1652 172 15 6 8 96 14 1341 جمع

 

 1399سال  ها حیدریه به تفکیک معاونتدانشگاه علوم پزشکی تربتغیر هیئت علمی کارکنان  نمودار درصد

 

معاونت آموزشی 

پژوهشی

1%

معاونت دانشجویی

فرهنگی

1%

معاونت بهداشتی

43%

حوزه ریاست

2%

معاونت توسعه

4%

معاونت غذا و دارو

1%

معاونت درمان

48%
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 حیدریهتعداد کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت 4-2جدول 

 1399به تفکیک رسته و نوع استخدام سال 

 

 1399حیدریه به تفکیک رسته سال دانشگاه علوم پزشکی تربت غیر هیئت علمی کارکنان نمودار درصد

 

 

بهداشتی و درمانی

81.17%

آموزشی وفرهنگی

0.84%

اداری ومالی

5.81%

فناوری اطالعات

0.37%

فنی ومهندسی

0.91%

خدمات

10.42%
امور اجتماعی

0.48%

 رسته                                                                                                                   

 نوع استخدام

بهداشتی 

 درمانی

آموزشی و 

 فرهنگی 

اداری و 

 مالی 

امور 

 اجتماعی 

فناوری 

 اطالعات

فنی 

 مهندسی 
 جمع خدمات 

 628 6 1 1 2 41 2 575 رسمی

 303 0 3 1 3 12 5 279 پیمانی

 334 0 0 0 1 0 1 332 و طرحی و پیام آور kضریب 

 247 34 3 4 2 43 6 155 قراردادی 

 140 132 8 0 0 0 0 0 مشاغل کارگری

 1652 172 15 6 8 96 14 1341 جمع 
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 حیدریهتعداد کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت 5 -2جدول 

 1399به تفکیک رسته و مقطع تحصیلی سال  

 

 1399حیدریه سال بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی تربتگزارش عملکرد طبقه 6 -2جدول 

 تعداد ردیف تعداد جلسات موضوع ردیف

 20 9 ارتقاء رتبه پایه 1

 45 10 ارتقاء رتبه ارشد 2

 35 11 ارتقاء رتبه خبره 3

 5 4 ارتقاء رتبه عالی 4

 17 8 تغییر عنوان و درج مدرک تحصیلی 5

 59 10 تغییر عنوان شغلی 6

 26 11 مدرک تحصیلی درج 7

 525 13 طبقه استحقاقی 8

 298 6 شرح شغل و شاغل 9
 

 

 رسته                                           

                                                                                                                        مقطع تحصیلی    

بهداشتی 

 درمانی

آموزشی و 

 فرهنگی

اداری و 

 مالی

امور 

 اجتماعی

فناوری 

 اطالعات

فنی 

 مهندسی
 جمع خدمات

 67 0 0 0 0 0 0 67 دکتری تخصصی

 106 0 0 0 0 0 0 106 دکتری عمومی

 109 0 1 3 2 33 7 63 فوق لیسانس

 845 5 6 3 6 38 7 780 لیسانس

 94 6 0 0 0 7 0 81 فوق دیپلم

 431 161 8 0 0 18 0 244 دیپلم و زیر دیپلم

 1652 172 15 6 8 96 14 1341 جمع
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 1399حیدریه سال ای آموزشی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی تربتفراوانی دوره 7-2جدول 

 

 

 دانشگاه  های شغلی رسته بهداشتی و درمانی شاغلتعداد کارکنان رشته 8-2جدول 

 1399حیدریه به تفکیک شهرستان سال علوم پزشکی تربت

 
 

 های برگزار شدهتعداد دوره نوع آموزش
 تعداد نفرات

 شرکت کننده 
 هامجموع نفر ساعت دوره هامجموع ساعت دوره

 354 12 59 2 بهبود مدیریت

 63738 1348 9170 153 شغلی

 21906 84 3651 14 عمومی

 22800 200 228 2 توجیهی بدو خدمت

 108798 1644 13108 171 مجموع

 ساز دارو دندانپزشک  پزشک عمومی پزشک متخصص 1399سال 

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن شهرستان 

 9 4 5 12 5 7 42 14 28 62 26 36 تربت حیدریه

 0 0 0 4 2 2 16 1 15 7 0 7 والتمه

 0 0 0 3 2 1 20 7 13 0 0 0 زاوه

 9 4 5 19 9 10 78 22 56 69 26 43 جمع تفکیکی و کل

 1399سال 

 ای پرستار حرفه 

)کارشناس 

 وباالتر(

 بهورز

کاردان و 

کارشناس 

مراقب 

 سالمت  

 ماما

کاردان و 

کارشناس 

فوریتهای 

 پزشکی

کاردان و 

کارشناس 

 آزمایشگاه 

کارشناس 

بهداشت 

محیط و 

 حرفه ای

 سایر

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن شهرستان 

 83 79 20 14 18 29 46 0 0 63 17 54 26 71 120 186 تربت حیدریه

 9 16 2 7 7 8 15 0 0 18 9 15 11 24 10 32 والتمه

 4 3 3 1 3 7 10 0 0 20 5 12 24 47 8 12 زاوه

 96 98 25 22 28 44 71 0 0 101 31 81 61  142 138 230 جمع تفکیکی

 194 47 72 71 101 112 203 368 جمع کل دانشگاه

 1168 تعداد کل پیراپزشکان دانشگاه
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 شاغل دانشگاه های شغلی رسته بهداشتی و درمانیکارکنان رشته فراوانی نمودار

 1399حیدریه به تفکیک شهرستان سال علوم پزشکی تربت
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 1399حیدریه در سال گزارش عملکرد امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت 9-2جدول 

 *به علت شرایط کرونا عملکرد صفر بوده است.

 

 

 

  

 عملکرد نوع فعالیت ردیف

 150 کارکنان )مورد( الحسنه بهاعطای وام قرض 1

 5 خرید تفریحی و گردشگری )مورد( نامه با مراکزعقد تفاهم 2

 12 )مورد(رفاهی جهت کمک به کارکنان  برگزاری جلسات کمیته 3

 1220 و اعتباری )مورد( اعطای وام خودرو و جعاله 4

 0 *شمال کشور تعداد واحدهای اقامتی استیجاری در 5

 35 کمک هزینه ازدواج و فوت 6

 610،000 پرسنل)میلیون ریال( ارائه تسهیالت بانکی به 7

 0 *شنا تهیه و توزیع بلیط استخر 8

 0 *برون استانی استانی و برگزاری اردوهای درون 9

 70 پشتیبانی در برگزاری همایش و سمینارها پیگیری و تدارک و 10

 2 دولت و مقامات عالی رتبه وزارت پشتیبانی از سفر هیئت 11
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  1399حیدریه در سال گزارش عملکرد تدارکات دانشگاه علوم پزشکی تربت 10-2جدول 

 )ستاد مرکزی و معاونت توسعه(

 عملکرد نوع فعالیت ردیف

1 
تعداد درخواست خرید و تأیید و تأمین اعتبار آنها و ارجاع جهت انجام 

 فرآیند خرید )مورد(
1700 

 450 اخذ استعالم بها و خرید )مورد( 2

 25000 تنخواه در اختیار )میلیون ریال( 3

 500 حواله انبار صادره 4

 700 انباررسید  5

 800 درخواست اجرایی 6

 1800 صورتجلسه و تایید انجام کار 7

 

 

 1399در سال  حیدریهگزارش عملکرد دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی تربت  11-2جدول 

 دریافتی ارسالی نوع فعالیت

 3300 5400 های ارسالی و دریافتی از شبکه دولتثبت نامه

 7326 10247 از شبکه پیام )وزارت( های ارسالی و دریافتیثبت نامه

 9246 12355 های ارسالی و دریافتی از شبکه اتوماسیون اداریثبت نامه

 2310 1980 های پستیتعداد نامه

 149 احراز هویت

 9 9 سامانه سامد
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1399حیدریه در سال گزارش عملکرد امور نقلیه دانشگاه علوم پزشکی تربت 12-2جدول   

 

 

 عملکرد فعالیتنوع  ردیف

 0 اسقاط خودروهای فرسوده آمبوالنس و سواری 1

 0 خرید آمبوالنس جهت مرکز بهداشتی 2

 0 دریافت آمبوالنس از وزارتخانه 3

 0 هادریافت آمبوالنس از سایر ارگان 4

 0 خرید خودرو سواری 5

 0 شماره گذاری آمبوالنس 6

 87 اسناد خرید لوازم یدکی و تعمیرات 7

 134 انجام بیمه بدنه و شخص ثالث خودروهای دانشگاه 8

 1 دریافت کارت سوخت جدید و المثنی خودروها 9

 0 دریافت اسناد خودروهای آمبوالنس 10

 45 انجام قرارداد خودروهای بخش خصوصی 11

 15 بازدید و چکاب خودروهای سواری دانشگاه 12

 2 وزارتپشتیبانی ایاب و ذهاب از سفر مقام عالی  13

 134 دریافت خالفی خودروهای دانشگاه و تسویه آن 14

15 
از اداره کل امور اقتصادی و  2اخذ مجوز از کمیسیون ماده 

 دارائی
2 

 24 بررسی و تنظیم اسناد خرید بنزین و گازوئیل خودروها 16

 711 های داخل و خارج استان )مورد(کل ماموریت 17

 330 های داخلیتعداد ماموریت 18

 7 تعداد ماموریت به تهران 19

 180 تعداد ماموریت به روستاهای شهرستان 20

 5 ها )مورد(تعداد ماموریت به دیگر شهرستان 21

 0 تعداد افزایش خودروهای دولتی 22
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 1399حیدریه در سال های دانشگاه علوم پزشکی تربتعملکرد امور قرارداد 13-2جدول      

 

 از محل بودجه عمومی و اختصاصی به تفکیک  1399اعتبارات قانون بودجه سال   14-2جدول 

 حیدریهبخش بهداشت و درمان و بخش آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تربت

 98ای سال اعتبارات هزینه بندیطبقه
 بودجه عمومی

 )میلیون ریال(

 بودجه اختصاصی

 )میلیون ریال(

 بخش بهداشت و درمان

 749710 865010 بودجه مصوب

 80000 429806 افزایش سوف / بودجه متمم

 829710 1294816 جمع سوف

 825744 1297846 دریافتی از خزانه / درآمد تحوق یافته

 %100 %100 درصد تحوق

 بخش آموزش و تحقیقات

 4650 153596 بودجه مصوب

 - 26056 بودجه متمم / افزایش سوف

 4650 179652 جمع سوف

 2976 179691 دریافتی از خزانه / درآمد تحوق یافته

 %64 %100 درصد تحوق
 

 

 

 

 

 

 

 

  1399ای قانون بودجه سال اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه 15 -2جدول 

 حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعالم بها هامزایده مناقصات کل قراردادها
 تغییرات قراردادها

 فسخ، اقاله متمم، الحاقیه، اصالحیه

351 35 3 14 85 10 

 عنوان طرح  بندیطبقه
 اعتبارمصوب         

 )میلیون ریال(                                

 اعتبار دریافتی ازخزانه

 )میلیون ریال(

 آموزش و تحقیقات

 700 1326 تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آالت

های پیراپزشکی ،پرستاری و مامایی امداث دانشکده

 با امکانات کتابخانه و سلف سرویس
47600 47600 

 و درمانبخش بهداشت 

 34086 42500 امداث بیمارستان زاوه

 14136 2465 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها

 1300 2550 تعمیرات اساسی بیمارستانها
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 1399حیدریه در سال آنالیز درآمد و هزینه دانشگاه علوم پزشکی تربت 16-2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 و مراکز بهداشتدرآمد بیمارستان ها و شبکه ها  17-2جدول

 1399حیدریه در سال تربت دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان  )به میلیون ریال( نوع حساب

 درآمد
 )بدون احتساب اعتبارات دریافتی از وزارت(

1،300،471 

 هزینه
 )بدون محاسبه استهالک دارایی(

6،600،385 

 میزان )به میلیون ریال( درآمد

 بیمارستان

 959،372 نهم دی

 25،981 امام رضا)ع(

 985،353 مجموع درآمد بیمارستان ها

 شبکه و مرکز بهداشت

 87،046 حیدریهتربت

 89،772 زاوه

 69،867 والتمه

 246،685 ها و مراکز بهداشتمجموع درآمد شبکه 
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نهم دی (ع)امام رضا تربت حیدریه زاوه مه والت

بیمارستان  شبکه و مرکز بهداشت

959372

25981
87046 89772

69867

687768

23902

97200 85085
42841

(به میلیون ریال)1399سال  (به میلیون ریال)1398سال 

 

 

 

 نمودار مقایسه درآمد بیمارستان ها و شبکه ها ، مراکز بهداشت 

  1399و  1398حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 
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 1399حیدریه در سال های در دست اجرا توسط دانشگاه علوم پزشکی تربتپروژه 18-2جدول 

 اجرامحل  نام پروژه ردیف
زیربنا به 

 مترمربع
 وضعیت پروژه تاریخ شروع  مجری

1 
دانشکده پیراپزشکی، پرستاری و مامایی پردیس 

 دانشگاه 
حیدریهتربت  8500 

دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/04/20

تختخوابی شهرستان زاوه32بیمارستان  2  
 شهر 

 دولت آباد)زاوه(
3200 

دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/10/29

 150 شادمهر ای شادمهرپایگاه اورژانس جاده 3
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1399/06/01

 690 روستای نسر مرکز خدمات جامع سالمت روستایی نسر 4
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/12/14

پایگاه اورژانس ورودی شهر   5 حیدریهتربت   320 
علوم  دانشگاه

 پزشکی
 درحال اجرا 1397/3/20

6 
 مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی

دولت آباد   
 1143 شهر دولت آباد

دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/12/15

7 
والت و مرکز خدمات جامع سالمت ستاد شبکه مه

 شهری روستایی فیض آباد
والتشهر مه  2200 

دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/12/18

حیدریهتربت مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی ولی عصر 8  1200 
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/12/19

 720 روستای رودمعجن مرکز خدمات جامع سالمت روستایی رودمعجن 9
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/12/19

روستایی بایگمرکز خدمات جامع سالمت شهری  10  1250 شهر بایگ 
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/12/19

11 
مرکز خدمات جامع سالمت  ستاد معاونت بهداشتی،

 طالقانی و پایگاه سالمت باهنر
حیدریهتربت  3250 

دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1395/12/25

حیدریهپردیس تربت خوابگاه خواهران پردیس دانشگاه 12  5000 
 15بنیاد 

 خرداد
 در حال اجرا 1396

حیدریهپردیس تربت مسجد پردیس دانشگاه 13  در حال اجرا 1396 خیرین 1500 

حیدریهتربت آموزشکده مجازی دانشگاه 14  300 
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1398

 در حال اجرا 1398 خیرین 120 روستای قلعه آقا حسن پایگاه اورژانس روستای قلعه آقا حسن 15

 90 روستای همت آباد خانه بهداشت همت آباد 16
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 در حال اجرا 1398

 در حال اجرا 1398 خیرین 120 روستای عبدل آباد پایگاه اورژانس عبدل آباد 17
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 1399سال حیدریه در برداری شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تربتهای بهرهپروژه 19 -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 محل اجرا نام پروژه ردیف
زیربنا به 

 مترمربع
 تاریخ تحویل موقت

آخرین مبلغ صورت وضعیت 

 قطعی یا هزینه انجام شده

 )میلیون ریال(

1 

 ساختمان اورژانس و توسعه 

 های بیمارستان نهم دی بخش
 250،000 1399/01/01 6500 میدریهتربت

2 
مرکز خدمات جامع سالمت 

 شادمهر شهری روستایی
 12،000 1399/03/01 1232 شهر شادمهر

 8،000 1399/06/01 140 میدریهتربت پایگاه اورژانس شهید بهشتی 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت

 درمان 
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 : حیدریهپزشکی تربت مقدمه و تاریخچه معاونت درمان دانشگاه علوم

 حفظ ن،یمأت هدف با 1389 سال درحیدریه ی تربتدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه درمان معاونت

 کارشناس نفردو تعداد با و دانشگاه پوشش تحت یدرمان و یآموزش مراکز در یدرمان خدمات ارائه تیفیک ارتقاء و

 ینظارتفعالیت آن  قلمرو محدوده و مستقر شبکه بهداشت و درمان آن زماندر درمان معاونت. نمود تیفعال به شروع

 به 1390 تا 1387 یسالها طول در. شد یم محدود دانشگاه تابعهو مراکز بخش خصوصی  یدرمان یآموزش مراکز بر

 و ساختار،  00000اداره آزمایشگاه و ،ییماما و یپرستار اداره جادیا با محوله یتهایمسئول و فیوظا نوع تناسب

 .افتی یشتریب تکامل آن التیتشک

 طهیح در سازمان یتهایمسئول و فیوظا ،گسترش دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه با همزمان 1393 سال در

 فصل و شد واگذار دانشگاه درمان معاونت به والت و زاوههای بهداشت ودرمان مهی شبکهدرمان برخدمات نظارت

 .خورد رقم سالمت حوزه در مردم به خدمات تیفیک نیتضم و خدمت ارائه توسعه در یدیجد

 بر که یبطور افتی توسعه پوشش تحت مراکز تعدد و تنوع ،ییایجغراف مناطق یوگسترگ یپراکندگ ،با گسترش

اعتباربخشی  و همچنین انجام امور شد، واگذار دانشگاه بهوالت نیز امام رضا)ع( شهرستان مه مارستانیب اساساین 

 محول گردید . به این دانشگاه )رازی( یدانشگاه ریغ یمارستانهایبدر سطح دانشگاه از 

با تفویض اختیار وزارت بهداشت به دانشگاهها در حوزه صدور پروانه موسسات پزشکی به دانشگاهها در ابتدا 

 تحت زینزشکی طبق ضوابط ابالغی پ موسساتروند تمدید پروانه موسسات پزشکی و به تدریج فرایند صدور پروانه 

 .قرارگرفت معاونت نیافعالیت های  پوشش
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 نمودارسازمانی معاونت درمان 
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فراوانی نیروی انسانی ستادی معاونت درمان به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع استخدام در   1-3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 حیدریه فراوانی نیروی انسانی بیمارستان نهم دی تربت  2-3جدول 

 1399به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع استخدام سال 

 

 

 

 

مقطع تحصیلی                                                   

 نوع استخدام
 جمع دیپلم و زیر دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

 12 0 0 5 5 2 رسمی

 4 0 0 4 0 0 پیمانی

 4 1 0 0 3 0 قراردادی 

و پیام آور  kطرحی ، ضریب 

 بهداشت
1 0 2 0 0 3 

 2 2     مشاغل کارگری

 25 3 0 11 8 3 جمع

مقطع تحصیلی                                                          

 نوع استخدام

دکتری 

 تخصصی
 دکتری

فوق 

 لیسانس
 لیسانس

فوق 

 دیپلم

دیپلم و 

 زیر دیپلم
 جمع

 180 23 11 118 16 2 10 رسمی

 185 0 0 175 3 4 3 پیمانی

 41 21 2 15 2 1 0 قراردادی 

 124 0 0 76 0 5 43 و پیام آور بهداشت kطرحی ، ضریب 

 52 52      مشاغل کارگری

 582 96 13 384 21 12 56 جمع
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 والت فراوانی نیروی انسانی بیمارستان امام رضا مه  3-3جدول 

 1399به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع استخدام سال 

 

 

فراوانی نیروی انسانی پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای به تفکیک مقطع تحصیلی و نوع   4-3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت استخدام در

 

 

 

 

مقطع تحصیلی                                                     

 نوع استخدام

دکتری 

 تخصصی
 دکتری

فوق 

 لیسانس
 لیسانس

فوق 

 دیپلم

 دیپلم و

 زیر دیپلم 
 جمع

 38 3 5 24 4 1 1 رسمی

 10 0 0 10 0 0 0 پیمانی

 6 0 4 2 0 0 0 قراردادی 

 و  kطرحی ، ضریب 

 پیام آور بهداشت
6 2 2 15 0 0 25 

 4 4      مشاغل کارگری

 83 7 9 51 6 3 7 جمع

مقطع تحصیلی                                                          

 نوع استخدام
 جمع دیپلم و زیر دیپلم فوق دیپلم لیسانس

 11 3 2 6 رسمی

 29 0 7 22 پیمانی

 21 1 13 7 قراردادی 

 22 0 5 17 طرحی و پیام آور بهداشت

 17 17   مشاغل کارگری

 100 21 27 52 جمع
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 1399حیدریه سال تعداد موسسات پزشکی حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت 5 -3جدول 

 جمع  سایر خصوصی دولتی شهرستان نوع موسسه

مرکز ارائه 

 آمبوالنس

 - 1 - میدریهتربت

 - - - والتمه 1

 - - - زاوه

مرکز درمان سوء 

 مصرف مواد

 - 16 1 میدریهتربت

 - 2 - والتمه 21

 - 2 - زاوه

 درمانگاه عمومی

 )خیریه( 1 7 3 میدریهتربت

 - - - والتمه 13

 - 2 - زاوه

 کلینیک ویژه

 مستول

 - - 1 میدریهتربت

 - - - والتمه 1

 - - - زاوه

درمانگاه 

 دندانپزشکی

 - 4 - میدریهتربت

 - - - والتمه 4

 - - - زاوه

درمانگاه تخصصی 

 دیابت

 - 1 - میدریهتربت

 - - - والتمه 1

 - - - زاوه

موسسه ساخت و 

 فروا عینک طبی

 - 8 - میدریهتربت

 - - - والتمه 8

 - - - زاوه

مرکز مشاوره و 

ارائه مراقبتهای 

 پرستاری در منزل

 - 4 - میدریهتربت

 - 1 - والتمه 5

 - - - زاوه

مرکزمشاوره 

 مامایی*

 - 3 - میدریهتربت

 - - - والتمه 3

 - - - زاوه

 مطب مامایی**

 - - - میدریهتربت

 - 1 - والتمه 2

 - 1 - زاوه

 بیمارستان

 )تامین اجتماعی(1 - 1 میدریهتربت

 - - 1 والتمه 3

 - - - زاوه
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 جمع  سایر خصوصی دولتی شهرستان نوع موسسه

مرکز جرامی 

 محدود و سرپایی

 - 1 )ارتش(1 میدریهتربت

 - - - والتمه 2

 - - - زاوه

البراتوار 

 دندانپزشکی

 - 1 - میدریهتربت

 - - - والتمه 1

 - - - زاوه

 سازان تجربیدندان

 - 6 - میدریهتربت

 - - - والتمه 6

 - - - زاوه

های آمادگی زایمان، عود : مرکزی که به معاینه زنان، مراقبت از مادران باردار، مشاوره، برگزاری کالس* مرکز مشاوره مامایی

 قرارداد با ماما همراه و ... می پردازد.

 مرکزی که منحصرا به معاینه زنان و مراقبت از مادران باردار می پردازد.** مطب مامایی: 

 

 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت ها و دفاترکارپزشکیتعداد مطب 6 – 3جدول 

 

  

 گروه پزشکی ردیف
 تربت

 حیدریه
 جمع زاوه والتمه

 43 4 7 32 پزشک عمومی 1

 65 0 1 64 پزشک متخصص 2

 3 0 0 3 پزشک فوق تخصص 3

 43 1 6 36 دندانپزشکان 4

 35 1 3 31 کارشناسان پروانه دار 5



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399معاونت درمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

 
33 

 

 داردانشگاه علوم پزشکیپزشکان متخصص و فوق تخصص مطب تعداد 3-7 جدول 

 1399حیدریه به تفکیک نوع تخصص سال تربت 

 

 

 

 

 تعداد نوع تخصص ردیف

 3 داخلی 1

 2 ارولوژی 2

 1 جراحی اعصاب 3

 2 گوش و حلق و بینی 4

 5 جراحی عمومی 5

 6 زنان 6

 5 ارتوپدی 7

 3 عفونی 8

 7 اطفال 9

 2 پوست 10

 4 چشم 11

 2 روانپزشک 12

 7 رادیولوژی 13

 2 علوم آزمایشگاهی 14

 4 قلب و عروق 15

 3 نورولوژی 16

 6 آسیب شناسی 17

 1 بیهوشی 18

 1 غدد )فوق تخصص( 19

 2 گوارش )فوق تخصص( 20
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 1399حیدریه سال العالج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربتتعداد بیماران خاص و صعب 8-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تعداد نام بیماری خاص ردیف

 19 هموفیلی 1

 12 تاالسمی 2

 140 دیالیزی 3

 89 ام اس 4

 114 پیوندی 5

6 EB 0 

 0 موکوپلی ساکاریدوز 7
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 1399حیدریه سال متوسط تخت فعال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تربت 9 -3جدول 

 یانگین(روز فعال بطور م 366اورژانس بستری )تخت فعال  21یانگین(، روز فعال بطور م 337)تخت فعال  218شامل  *

 

  

 

 نمودارمتوسط تخت فعال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی

 1399 تا 1395 حیدریه سالتربت 
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239

۱۰
۲۰

۱۰
۲۴ ۲۶

نهم دی امام رضا

 متوسط تخت فعال بیمارستانی بیمارستان شهرستان

حیدرتربت

 یه
 تخت 239* نهم دی

 تخت 26 امام رضا والتمه

 265 جمع کل
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 1399تا  1390حیدریه سال درصد اشغال تخت بیمارستانی دولتی دانشگاه علوم پزشکی تربت 10 -3جدول 

 

درصداشغال تخت بیمارستانهای دولتی درسال: دراین ستون درصد اشغال تخت بیمارستانهای دولتی هرشهرستان باتوجه به فرمول ذیل 

 محاسبه می گردد. 

  100های فعال روزانه( ضربدر هایی که دریک ماه اشغال بوده است( توسیم برتخت روزکل )تعدادتختتخت روزاشغالی)تعداد تخت

 اشغال تخت بیمارستانهای دولتی در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی با یکدیگر تجمیع نمی گردد. توجه : درصد

 

 درصد اشغال تخت بیمارستانی دولتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهنمودار 

  1399تا  1395 سال
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1395 1396 1397 1398 1399

تربت میدریه 

مه والت 

دانشگاه

    سال                                        

 نام شهرستان/بیمارستان                                                                                      
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 71.97 80.28 78.2 81.9 86 92.5 71.2 65.3 59.8 64.3 تربت حیدریه / نهم دی 

 24.10 20.76 56.5 42.7 59.6 - - - - - والت/ امام رضا مه 

 69.18 74.12 77.1 80.3 81.2 - - - - - دانشگاه
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 متوسط تخت فعال بیمارستان غیر دانشگاهی  11 -3جدول 

 1399حیدریه سال  شهرستان تربت

 

 

های ویژه، سوختگی و روانی در بیمارستانهای شهرستان به تفکیک دانشگاهی و غیر تخت 12 -3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاهی تحت پوشش شهرستان تربت

 

 

 

 

 

 

 

 نام شهرستان
 

 متوسط تخت فعال بیمارستانی نام بیمارستان

 113 رازی حیدریهتربت

CCU I بیمارستان شهر وابستگی CU NICU 

 دانشگاهی
 10 23 8 نهم دی حیدریهتربت

 0 0 0 امام رضا والتمه

 6 4 4 رازی حیدریهتربت غیر دانشگاهی

 16 27 12 جمع
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 1399سال ICU بیمارستان نهم دی به تفکیک ماه و نوع  ICU هایتخت 13-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  

I ماه CU جراحی I CU  جنرال I CU )های جمع تخت داخلی )کوویدI CU 

 12 6 6 0 فروردین

 18 6 6 6 اردیبهشت

 12 0 6 6 خرداد

 12 0 6 6 تیر

 26 14 6 6 مرداد

 26 14 6 6 شهریور

 26 14 6 6 مهر

 26 14 6 6 آبان

 28 14 6 8 آذر

 28 14 6 8 دی

 28 14 6 8 بهمن

 28 14 6 8 اسفند
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 غیردانشگاهیضریب اشغال تخت بیمارستانهای  14 -3جدول 

 1399حیدریه سال تحت پوشش شهرستان تربت

 

 1399حیدریه سال متوسط اقامت بیمار در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تربت 15-3جدول 

 

 نمودارمتوسط اقامت بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

 1399تا  1395حیدریه سال تربت 

 

 روز اشغالی توسیم بر تعداد بیماران ترخیصی و فوتی تعریف شاخص: تخت

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1395 1396 1397 1398 1399

2.10 2.20
2.40

1.92 1.98

3.60

2.60
2.90 3.03 2.97

بیمارستان نهم دی-تربت حیدریه بیمارستان امام رضا-مه والت

 درصد اشغال تخت بیمارستان 

 60.39 رازی حیدریهشهرستان تربت

 بیمارستان
 

 بیمارمتوسط اقامت 

 

 1.98 نهم دی حیدریهشهرستان تربت

 2.97 امام رضا والتشهرستان مه

 1.99 متوسط اقامت بیماران
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 تحت پوشش شهرستان غیردانشگاهی های متوسط اقامت بیمار در بیمارستان 16-3جدول 

 1399حیدریه سال تربت
 

 

 

 

 

 های تحت پوششگردش تخت اتاق عمل )بدون احتساب اعمال سرپایی( بیمارستان 17-3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 
 

 

 

 

تحت پوشش  غیردانشگاهیگردش تخت اتاق عمل )بدون احتساب اعمال سرپایی( بیمارستانهای  18 -3جدول 

 1399حیدریه سال شهرستان تربت

 

 100* مانهایزا برکل میتقس نیسزاری جراح اعمال: شاخص فیتعر

 

 

 1399حیدریه سال پزشکی تربتدرصد سزارین انجام شده دربیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم  19-3جدول 

  

 متوسط اقامت بیمار بیمارستان  

 2.17 رازی حیدریه شهرستان تربت

 تعدادتخت فعال تعداد اعمال جراحی نام مرکز
 گردش تخت

 

 903 6 5419 نهم دی حیدریهشهرستان تربت

 - - - امام رضا والتشهرستان مه

 گردش تخت تعدادتخت فعال تعداد اعمال جراحی نام مرکز

 1317 4 5269 رازی حیدریهشهرستان تربت

 نام مرکز
اعمال جراحی 

 سزارین
 زایمان طبیعی

 

 تعداد کل زایمان
درصد سزارین 

 انجام شده

 شهرستان

 حیدریهتربت 
 2163 1110 نهم دی

 

3273 

 

33.91 
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 1399حیدریه سال تحت پوشش شهرستان تربت غیر دانشگاهی درصد  سزارین انجام شده در بیمارستان 20 - 3جدول 

 

 نمودار فراوانی زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان های دانشگاه علوم 

 1399تا  1395سال  حیدریهپزشکی تربت

 
 

 

 

 

 1399حیدریه سال چرخه اشغال تخت بیمارستانهای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت 21 -3جدول  

 فعال برتخت میتوسی فوت وی صیترخ مارانیب تعداد: شاخص فیتعر

 

 1399حیدریه سال تحت پوشش شهرستان تربت غیر دانشگاهیچرخه اشغال تخت بیمارستان  22-3جدول
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اعمال جرامی سزارین زایمان طبیعی

1395بیمارستان نهم دی /تربت حیدریه 1396بیمارستان نهم دی /تربت حیدریه 1397بیمارستان نهم دی /تربت حیدریه

1398بیمارستان نهم دی /تربت حیدریه 1399بیمارستان نهم دی /تربت حیدریه

 نام مرکز
اعمال جراحی 

 سزارین

زایمان 

 طبیعی
 درصد سزارین انجام شده تعداد کل زایمان

 شهرستان 

 حیدریهتربت
 30.03 3363 2353 1010 رازی

 چرخه اشغال تخت بیمارستان 

 112.45 نهم دی حیدریهشهرستان تربت

 14.26 امام رضا والتشهرستان مه

 چرخه اشغال تخت  بیمارستان  

 98.58 رازی حیدریهشهرستان تربت
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 1398حیدریه سالهای اورژانس بیمارستانی دولتی حوزه دانشگاه علوم پزشکی تربتشاخص 23 -3جدول 

 

 

 جمع دانشگاهی عملکرد امام رضا عملکرد نهم دی شاخصعنوان 

 EMS 6150 813 6963تعداد مراجعین آورده شده توسط 

 2630 1791 839 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز

 50699 16694 34005 تعداد بیماران با مراجعه شخصی

 60292 19298 40994 تعداد کل مراجعین اورژانس

 18550 5432 13118 تریاژ ) سرپایی با فرم تریاژ ( 4سطح تعداد بیماران 

 16021 11381 4640 تریاژ 5تعداد بیماران سطح 

 34571 16813 17758 تعداد موارد سرپایی اورژانس

 703 150 553 تریاژ 1تعداد بیماران سطح 

 18058 436 17622 تریاژ 2تعداد بیماران سطح 

 5761 1443 4318 تریاژ 3تعداد بیماران سطح 

 1199 456 743 تریاژ ) واجد تشکیل پرونده اورژانس ( 4تعداد بیماران سطح 

 25721 2485 23236 تعداد موارد بستری اورژانس

 EMS 74 24 98 تعداد موارد بدون عالئم میاتی در بدو ورود توسط 

 57 20 37 تعداد موارد بدون عالئم میاتی در بدو ورود با مراجعه شخصی

 4.01 2.575 5.46 تریاژ   2میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت پزشک سطح 

 10.43 3.075 17.79 تریاژ   3میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت پزشک سطح 

 17.06 6.575 27.55 تریاژ   4میانگین مدت زمان انتظار برای اولین ویزیت پزشک سطح 

 214.2 225 203.57 اقامت بیماران بستری در بخش اورژانسمیانگین مدت زمان 

 CPR 206 50 256تعداد کل موارد 

 62 4 58 موفق CPRتعداد کل موارد 

 202 38 164 ساعت اول 24تعداد موارد فوت در 

 3 0 3 ساعت اول24تعداد موارد فوت بعد از 

 6389 401 5988 تعداد موارد بستری شده از اورژانس در بخش های عادی

 981 0 981 تعداد موارد بستری شده از اورژانس در بخش های ویژه

 7370 401 6969 تعداد موارد بستری شده از اورژانس در بخش های عادی و ویژه

 18818 2485 16333 ساعت 6تعداد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت 

 17647 2485 15162 ساعت  12تعداد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت 

 3160 359 2801 تعداد موارد ترک با مس ولیت شخصی

 427 283 144 تعداد بیماران اعزامی به سایر مراکز

 620 238 382 ساعت 24تعداد مراجعه مجدد به اورژانس ظرف 
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115پیش بیمارستانی -دولتی  بیمارستانی-دولتی  سایر نهادها-دولتی  غیر دولتی

 

 1399حیدریه سال تربت تعداد آمبوالنس فعال شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 24 - 3جدول 

 

 آمبوالنس مربوط به بیمارستان تامین اجتماعی رازی می باشد  6آمبوالنس مربوط به بیمارستان نهم دی و  3* 

های خصوصی ،آمبوالنس بیمارستانها وکلیه مراکز و وامدهای بخش خصوصی توجه : آمبوالنس غیردولتی شامل آمبوالنس

 وخیریه می باشد

 

 دانشگاه علوم پزشکیشهرستانهای تحت پوشش فعال   هاینمودار فراوانی آمبوالنس 

 1399تا  1395حیدریه  سال تربت

 

 

 

 

 

 

  

 شهرستان
پیش  -دولتی 

 115بیمارستانی

 -دولتی و تامین اجتماعی 

 بیمارستانی

سایر واحدها و  -دولتی 

 مراکز بهداشتی و درمانی
 غیردولتی

 0 0 2 4 والتمه

 0 4 0 3 زاوه

 4 8 *9 9 تربت حیدریه
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 1399حیدریه سال  تربت دانشگاه علوم پزشکی 115موجود اورژانس تعداد پایگاههای مصوب و  25-3جدول 

 
 

 

 

 حوزه تحت پوشش دانشگاه115های اورژانس نمودار تعداد پایگاه

 1399حیدریه سال علوم پزشکی تربت 

 
 

 

  115های شهری انجام شده به تفکیک نوع ماموریت اورژانس فراوانی ماموریت 26- 3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

تربت حیدریه زاوه
مه والت

4

1 1

5

2 3

پایگاه های موجود شهری

پایگاه های موجود جاده ای

 نوع پایگاه

 شهرستان 

 های موجودپایگاه
 مصوب جمع موجود

 ایجاده شهری

 16 9 5 4 حیدریهتربت

 5 3 2 1 زاوه

 6 4 3 1 والتمه

 27 16 10 6 جمع کل

 نوع ماموریت 

 تصادفیغیر تصادفی جمع کل 

 درصد تعداد درصد تعداد

2137 820.81220221 8133 79.19 10270 
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فراوانی ماموریت های شهری انجام شده به تفکیک نتیجه ماموریت اورژانس  27 - 3جدول   

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 115
 

 115ای انجام شده به تفکیک نتیجه ماموریت اورژانسهای جادهفراوانی ماموریت 28 -3جدول  

 1399سالحیدریه دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

  115ای انجام شده به تفکیک نوع ماموریت اورژانس های جادهفراوانی ماموریت 29-3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 ای اورژانس میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در ماموریت های شهری و جاده 30-3جدول  

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت115
 

 

 نتایج ماموریت  

انتقال به  جمع کل 

 بیمارستان

درمان 

 در محل
 لغو ماموریت 

 فوتی 
 )قبل از رسیدن آمبوالنس(

 استقرار

6977 225 2841 227 33 10270 

 نتایج ماموریت 

انتقال به  جمع کل 

 بیمارستان

 درمان

 در محل 
 لغو ماموریت 

 فوتی 

)قبل از رسیدن 

 آمبوالنس(

 استقرار

3148 246 871 108 56 4429 

 نوع ماموریت

 غیر تصادفی تصادفی جمع کل

 درصد تعداد درصد تعداد

704 15.89 3725 84.11 4429 

میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در 

 ماموریت
 متوسط کشوری در ماموریت

 جاده ای شهری جاده ای شهری

7 17 8 20 
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 تعداد مراکز پاراکلینیک تحت پوشش 31-3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت
 خصوصی تامین اجتماعی دانشگاهی شهرستان نوع  مرکز پاراکلینیک

 7 1 1 میدریهتربت آزمایشگاه

 1 - 1 والتمه

 - - - زاوه

 6 1 2 میدریهتربت رادیولوژی

 - - 1 والتمه

 -   - - زاوه

 11 1 1 میدریهتربت فیزیوتراپی

 2 - - والتمه

 1 - - زاوه

 4 - - میدریهتربت درمانیکار

 - - - والتمه

 - - - زاوه

 1 - - میدریهتربت ارتوپد فنی

 - - - والتمه

 - - - زاوه

 6 - - میدریهتربت سنجیبینایی

 - - - والتمه

 - - - زاوه

 2 - - میدریهتربت سنجیشنوایی

 - - - والتمه

 - - - زاوه

دفتر در اوایل  2)  4  - - میدریهتربت درمانیگفتار

 تعطیل شده اند( 99

 1 - - والتمه

 - - - زاوه

 1 - 1 میدریهتربت تغذیه

 - - - والتمه

 - - - زاوه

 47 3 7 جمع

 57 جمع کل
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پزشک عمومی پزشک متخصص و فوق تخصص

تربت حیدریه زاوه مه والت

 کلینیک تعداد مراجعین به درمانگاه، کلینیک و پلی 32 -3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 کلینیک دانشگاه نمودار تعداد مراجعین به درمانگاه، کلینیک و پلی

 1399تا  1396حیدریه سال تربت علوم پزشکی
  

 شهرستان
 پزشک عمومی

 

 دندانپزشک

 )عمومی و متخصص( 

 

 پزشک متخصص و

 فوق تخصص 

 جمع

 

 112072 68186 - 43886 حیدریهتربت

 58486 5625 7084 45777 زاوه

 38336 13543 - 24793 والتمه

 208894 87354 7084 114456 جمع کل
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 تحت پوشش غیردانشگاهیکلینیک تعداد مراجعین به درمانگاه، کلینیک و پلی 33 -3جدول  

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 تعزیرات حکومتی 11آمار دعاوی مطروحه در کمیسیون ماده  34 - 3جدول 

 1399حیدریه  سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 

 

 

 

 1399حیدریه سال های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربتعملکرد کمیسیون 35-3جدول 

 1 تعزیرات حکومتی 11ماده 

 9 های پزشکیصدور پروانه 20ماده 

 MMT 4مراکز  31ماده 

 

  

 نام بیمارستان

 
 پزشک عمومی

 دندانپزشک

 )عمومی و متخصص( 

 پزشک متخصص

 و فوق تخصص 
 جمع

 222428 43466 9994 168968 بیمارستان رازی

 عملکرد نام معاونت / شبکه ردیف

 1 معاونت درمان 1

 38 معاونت بهداشتی 2

 3 معاونت غذا و دارو 3

 0 حیدریهشبکه دامپزشکی شهرستان تربت 4

 0 شبکه دامپزشکی شهرستان زاوه  5
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نهم دی/ تربت حیدریه  امام رضا/ مه والت 

 فراوانی خدمات آزمایشگاهی به بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان های  36 -3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 نمودار فراوانی خدمات آزمایشگاهی به بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان های 

 1399تا  1395حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 خدمت بیمار بیمارستان

 نهم دی حیدریهشهرستان تربت

 115635 19663 سرپایی

 346319 19568 بستری

 1247 1180 19ویژه کووید

 امام رضا والتشهرستان مه
 42131 7042 سرپایی

 17550 1477 بستری

 522882 48930 جمع کل
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غیردانشگاهی های فراوانی خدمات آزمایشگاهی به بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان 37  – 3جدول

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت تحت پوشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فراوانی مراجعات پاتولوژی بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان 38 – 3جدول 

 1399سال  حیدریهتربتدانشگاه علوم پزشکی 

 

 

تحت پوشش  غیر دانشگاهیفراوانی مراجعات پاتولوژی بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان  39 – 3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 خدمت بیمار بیمارستان 

 نهم دی حیدریهشهرستان تربت
 82 50 سرپایی

 3060 1463 بستری

 امام رضا والتشهرستان مه
 - - سرپایی

 - - بستری

 3142 1513 جمع کل

 خدمت بیمار  بیمارستان 

 رازی حیدریهشهرستان تربت
 74344 20067 سرپایی

 97361 26188 بستری

 171705 46255 جمع کل

 خدمت بیمار بیمارستان 

 رازی حیدریهشهرستان تربت
 12 12 سرپایی

 1893 1589 بستری

 1905 1601 جمع کل
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 های فراوانی مراجعات رادیوگرافی بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان 40-3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

هی تحت غیر دانشگافراوانی مراجعات رادیوگرافی بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان  41-3جدول 

 1399حیدریه سال پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت
  

 خدمت بیمار بیمارستان 

 نهم دی حیدریهشهرستان تربت
 11398 8567 سرپایی

 20567 7656 بستری

 5197 3694 سرپایی کلینیک احمدیه حیدریهتربتشهرستان 

 امام رضا والتشهرستان مه
 4721 3678 سرپایی

 1615 887 بستری

 43498 24482 جمع کل

 خدمت بیمار بیمارستان 

 رازی حیدریهشهرستان تربت
 10379 8327 سرپایی

 5416 3326 بستری

 15795 11653 جمع کل
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 های مراجعات سونوگرافی بیماران بستری و سرپایی در بیمارستانفراوانی  42- 3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

های غیردانشگاهی تحت فراوانی مراجعات سونوگرافی بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان 43– 3جدول 

 1399حیدریه سال پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

  

 خدمت بیمار بیمارستان 

 حیدریهشهرستان تربت

 

 نهم دی
 650 598 سرپایی

 5929 4051 بستری

 11338 10431 سرپایی کلینیک احمدیه

 امام رضا والتشهرستان مه
 1847 1782 سرپایی

 70 55 بستری

 19834 16917 جمع کل

 خدمت بیمار بیمارستان 

 رازی حیدریهشهرستان تربت
 7410 6757 سرپایی

 3025 2001 بستری

 10435 8758 جمع کل
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 های فراوانی مراجعات سی تی اسکن بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان 44 – 3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت
 

 

های غیر دانشگاهی تحت پوشش فراوانی مراجعات سی تی اسکن بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان 45 – 3جدول  

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 های بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان(MRI) فراوانی مراجعات ام آر آی 46 – 3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

  

 خدمت بیمار بیمارستان 

 نهم دی حیدریهشهرستان تربت
 13499 13063 سرپایی

 12255 9060 بستری

 امام رضا والتشهرستان مه
 - - سرپایی

 - - بستری

 25754 22123 جمع کل

 خدمت بیمار بیمارستان 

 رازی حیدریهشهرستان تربت
 5459 5006 سرپایی

 3028 2659 بستری

 8487 7665 جمع کل

 خدمت بیمار بیمارستان 

 نهم دی حیدریهتربتشهرستان 
 10955 8885 سرپایی

 1131 804 بستری

 امام رضا والتشهرستان مه
 - - سرپایی

 - - بستری

 12086 9689 جمع کل
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مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش 19تعداد مبتالیان قطعی/ مشکوک کووید 47-3جدول   

1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت   

 امام رضا نهم دی 
های جمع بیمارستان

 دانشگاهی
 رازی

های جمع کل بیمارستان

 تحت پوشش دانشگاه

 144 113 31 0 31 19تعداد اعزامی قطعی/مشکوک کووید 

تعداد بیماران بستری بخش ویژه قطعی/مشکوک 

 موجود 19کووید
3075 0 3075 876 3951 

تعداد بیماران بستری عادی قطعی/مشکوک 

 موجود 19کووید
13383 46 13429 3455 16884 

 7205 2216 4989 569 4420 19تعداد بیماران سرپایی قطعی/ مشکوک کووید

انتوبه  19تعداد بیماران قطعی/مشکوک کووید

 موجود
1295 0 1295 664 1959 

بستری  19تعداد بیماران قطعی/مشکوک کووید

 ویژه جدیدبخش 
406 0 406 130 536 

تعداد ترخیص مشکوک/قطعی 

 )بهبودیافته(19کووید
2162 0 2162 848 3010 

بخش 19تعداد فوتی قطعی/مشکوک کووید

 اورژانس
35 0 35 51 86 

 184 59 125 0 125 بخش عادی19تعداد فوتی قطعی/مشکوک کووید

 360 60 300 0 300 بخش ویژه19تعداد فوتی قطعی/مشکوک کووید

تعداد بیماران  بستری بخش عادی قطعی/مشکوک 

 جدید 19کووید
2563 10 2573 988 3561 

 20835 4331 16504 46 16458 موجود 19جمع بستری قطعی/مشکوک کووید

 4097 1118 2979 10 2969 جدید 19جمع کل بستری قطعی/مشکوک کووید

 3784 1131 2653 0 2653 19جمع کل ترخیص قطعی/مشکوک کووید

 630 170 460 0 460 19جمع کل فوتی قطعی و مشکوک کووید
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های تحت پوشش به بیمارستان 19تعداد تجهیزات پزشکی اهدایی از وزارت بهداشت جهت کووید 48-3جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 بیمارستان تعداد نام دستگاه

 نهم دی RESMED 2ونتیالتور پرتابل 

 نهم دی 1 الکتروشوک زول

 نهم دی 2 پمپ سرم ایرانیان همگام

 نهم دی 3 پمپ سرنگ ایرانیان همگام

 نهم دی 3 ساکشن پرتابل صاایران

 نهم دی 3 ونتیالتور اطفال و بزرگسال پویندگان سعادت

 نهم دی 5 ونتیالتور اطفال و بزرگسال پویندگان سعادت

 نهم دی 8 پمپ سرم ایرانیان همگام

 نهم دی 5 برانکارد پارمدیک

 نهم دی 1 ونتیالتور اطفال و بزرگسال پویندگان سعادت

 امام رضا  1 ونتیالتور اطفال و بزرگسال پویندگان سعادت

 نهم دی 5 ونتیالتور اطفال و بزرگسال پویندگان سعادت

 نهم دی 3 پمپ تزریق سرنگ ایرانیان همگام

 امام رضا  2 پمپ تزریق سرنگ ایرانیان همگام

 نهم دی 1 ساکشن پرتابل صاایران

 نهم دی 5 پویندگان با پایه دیواری B9مانیتورینگ عالئم حیاتی 

 نهم دی 1 دستگاه سانترال پویندگان

 امام حسین)در حال احداث( 10 تخت ویژه آی سی یو رازان پرداز

 امام رضا  1 سونوگرافی کالرداپلر

 نهم دی 1 لیتری ثابت*600اکسیژن ساز

 

*این دستگاه با هزینه دانشگاه خریداری شده است.
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 بهداشتی  معاونت
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حیدریهتاریخچه شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت  

در مجلس شورای اسالمی  1364اسفند  28کلید خورد. این طرح در روز  1363طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان کشور در سال    

تصویب شد. بر اساس این طرح یک روستا که موقعیت مناسبی داشت به عنوان روستای اصلی و محل استقرار خانه بهداشت تعیین شد و 

شد. روستاهای اندازی میبهداشتی درمانی راه روستاهای کوچکتر اطراف به عنوان روستای قمر نامیده شدند و در روستاهای بزرگتر مراکز

 4رسیدند. خانه های بهداشت به طور متوسط بود میروی به روستایی که دارای خانه بهداشت میقمر باید حداکثر با یک ساعت پیاده

 خانه بهداشت را تحت پوشش داشت.  5روستای قمر را پوشش می دادند و هر مرکز بهداشتی درمانی هم حداکثر 

نفر تحت پوشش یک مرکز بهداشتی درمانی  7500برابر این جمعیت یعنی حدود  5نفر و  1500جمعیت خانه بهداشت باروستاهای قمر    

بینی شده بود و بهورز مرد با موتورسیکلتی که در اختیار داشت به گرفت. در هر خانه بهداشت یک بهورز زن و یک بهورز مرد پیشقرار می

کرد. با توجه به مسائل فرهنگی، خدماتی که مربوط به مادر و کودک بود را بهورز زن و خدماتی مانند بهداشت رسیدگی میچند روستای قمر 

ای و بازدید از اماکن و مدارس بر عهده بهورزان مرد گذاشته شده بود. بهورزان از بین دختران و پسرانی که کالس پنجم محیط و حرفه

شدند که در روستاها شهرت خوبی دند. برای انتخاب بهورزان در روستاها افرادی شناسایی و انتخاب میابتدایی داشتند انتخاب می ش

های داشته باشند و مورد تایید روستاییان بودند. بعد از انتخاب بهورزان آنها را در مراکز آموزش بهورزی )آموزشگاه بهورزی( زیر نظر مربی

دیدند . بهورزان باید بومی و ساکن همان روستایی که محل استقرار خانه بهداشت و یا روستاهای روزی آموزش میآموزش دیده بطور شبانه

بودند. در مرکز بهداشتی درمانی اغلب پزشکان خارجی)هندی، پاکستانی، بنگالدشی( مشغول قمر تحت پوشش خانه بهداشت اصلی می

 م عمدتا درمانی بود.بکار بودند و با فرهنگ مردم آشنایی نداشتند و کارهایشان ه

اولویت اصلی فعالیت شبکه بهداشت و درمان کشور، بهداشت خانواده بود چرا که مرگ و میر مادران و کودکان مهمترین اتفاق در    

های اسهالی، کنترل بیماریهای روستاهای کشور بود. و سپس خدماتی از جمله تامین آب آشامیدنی سالم، واکسیناسیون، کنترل بیماری

اد تنفسی هم به اجرا درآمد. یکی از اقدامات مهم، تشکیل پرونده خانوار محسوب میشد که ضمن ثبت اطالعات جمعیتی افراد خانوار به ح

 ثبت خدمات و فعالیت ها نیز پرداخته میشد. 

ی میشد. اولین مرکز بهداشت خانه بهداشت راه انداز 1000در سالهای اولیه شروع شبکه بهداشت و درمان، در کل کشور سالیانه حدود    

حیدریه به ریاست آقای دکتر خادم الحسینی )دندانپزشک( شروع شهرستان در زیرمجموعه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تربت

بکارکرد. از آن زمان تاکنون رؤسای مرکز بهداشت شهرستان و معاونین بهداشتی که مسئولیت این پست را به عهده داشته اند بدین شرح 

 ی باشد:م

. آقای 4. آقای مهندس خادمی)کارشناس بهداشت( 3. آقای دکتر بدیعی )دندانپزشک( 2. آقای دکتر خادم الحسینی )دندانپزشک( 1

. آقای دکتر احمدیان 7.آقای دکتر شریعتی )پزشک عمومی(6.آقای دکتر صحی زاده )پزشک عمومی( 5دکتر برادران )پزشک عمومی( 

 .خانم دکتر بهره مند )پزشک عمومی(10. آقای دکتر عزیزی )پزشک عمومی(9سروری )پزشک عمومی(  .آقای دکتر8)پزشک عمومی(

 و اسامی مدیران محترم شبکه بهداشت و درمان نیز به شرح ذیل می باشد: 

ای دکتر آق .6.آقای عبدالوهاب کریمی5.آقای دکتر هدایت نیا 4.آقای دکتر نورانی  3.آقای دکتر رغیب 2.آقای دکتر ناطقی 1

 . آقای دکتر رعنایی 8. آقای دکتر برادران 7خطیبی 

با تبدیل شدن دانشکده به دانشگاه علوم  1391حیدریه و درسال با استقالل دانشکده علوم پزشکی تربت 1389و از بهمن ماه سال   

در حال حاضر جناب آقای دکتر  زاده وپزشکی، مسئولیت دانشگاه برعهده آقای دکتر حسین خادمی وسپس جناب آقای دکتر قنبری

  حسین ابراهیمی پور این مسئولیت را برعهده دارند.
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 نمودارسازمانی معاونت بهداشتی
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 نمودارسازمانی مرکز بهداشت شهرستان
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 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه و درمان بهداشت هایساختارشبکه 1-4 جدول             

 والتمه زاوه حیدریهتربت شهرستاننام 
 جمع

 دانشگاهی تفکیکی

ت
الم

 س
مع

جا
ت 

ما
خد

ز 
راک

م
 

 شهری
 2 0 0 2 مصوب

 2 0 0 2 فعال

 شهری روستایی
 10 2 1 7 *مصوب

 9 2 1 6 فعال

 روستایی
 24 4 10 10 مصوب

 25 4 10 11 *فعال

 جمع کل
 36 6 11 19 مصوب

 36 6 11 19 فعال

ت
ش

دا
به

اه 
یگ

پا
 

 شهری
 20 3 1 16 مصوب

 19 3 1 15 فعال

 روستایی
 2 0 0 2 مصوب

 2 0 0 2 فعال

 جمع کل

 مصوب
 4 0 1 3 محروم

22 
 18 3 0 15 برخوردار

 فعال
 4 0 1 3 محروم

21 
 17 3 0 14 برخوردار

ت 
ال

هی
س

ت

ی
مان

زای
 

 مصوب
 3 0 2 1 محروم

4 
 1 1 0 0 برخوردار

 فعال
 3 0 2 1 محروم

4 
 1 1 0 0 برخوردار

نه
خا

ی 
ها

ت
اش

هد
ب

 

 مصوب
 89 0 48 41 محروم

145 
 56 24 0 32 برخوردار

 فعال
 89 0 48 41 محروم

145 
 56 24 0 32 برخوردار

 

به عنوان یک مرکز روستایی فعال  98روستایی مصوب شده است اما در سال  –*مرکز مسلم بر اساس طرح گسترش یک مرکز شهری 

 است، بنابراین آمار این مرکز در جدول فوق در قسمت مرکز روستایی فعال محاسبه و ثبت شده است. 
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های تحت پوشش دانشگاه های اولیه بهداشتی به تفکیک شهرستاندهنده مراقبتمراکز ارائه نمودار فراوانی

 1399حیدریه سال علوم پزشکی تربت

 
 

 شهرستانهای فعال بهداشتی خدمات ارائه واحدهای ساختمانی وضعیت2-4 جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم تحت پوشش دانشگاه 

 نام شهرستان

مرکز بهداشت 

 شهرستان 

مراکز خدمات جامع 

 سالمت 
 خانه بهداشت

مرکز تسهیالت 

 زایمانی
 پایگاه بهداشتی

 ملکی استیجاری  ملکی استیجاری  ملکی استیجاری  ملکی استیجاری  ملکی
استیجار

 ی 

 8 9 0 1 0 73 2 17 1 0 حیدریهتربت

 0 1 0 2 0 48 0 11 0 1 زاوه

 0 3 0 1 0 24 1 5 0 1 والتمه

 8 13 0 4 0 145 3 33 1 2 جمع تفکیکی

 

 

 

 

  

73

1

2

15

11

8

48

2

1

10

1

24
1

342

پایگاه بهداشت تسهیالت زایمانی(فعال)خانه بهداشت 

روستایی

پایگاه بهداشت 

شهری

مراکز خدمات جامع 

سالمت روستایی

مراکز خدمات جامع 

سالمت شهری

تربت حیدریه  زاوه  مه والت
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 1399سال  حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مناطق جغرافیایی تقسیمات 3-4 جدول

 

                   

منطقه شهرستان 

 ها

 نام بخش
 تعداد

 کل روستاها 

 تعداد 

روستای 

 اصلی

تعداد 

 روستای قمر

تعداد روستای 

 سیاری

تعداد روستای 

 خالی از سکنه

 حیدریهتربت

 15 0 37 23 75 رخ

 4 0 2 6 12 بایگ

 0 0 6 10 16 کدکن

 3 0 22 33 58 مرکزی

 زاوه
 0 0 23 22 45 مرکزی

 3 0 8 18 29 سلیمان

 والتمه
 0 0 7 11 18 مرکزی

 3 3 4 10 20 شادمهر

  28 3 109 133 273 جمع کل دانشگاه

 

  شهرستانهای تفکیک به مصوب و موجود خانواده پزشک تعداد 4-4 جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم تحت پوشش دانشگاه

                      

 شاخص             

 شهرستان

 پزشک خانواده موجود *پزشک خانواده مصوب کل خانوارها

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر

 25 1 29 17 25335 46933 حیدریهتربت

 23 0 24 0 20152 3370 زاوه

 11 0 11 0 9320 7939 والتمه

 59 1 64 17 54807 58242 تفکیکیجمع 

 60 81 113049 جمع کل 

 می باشد. 98پزشک خانواده مصوب طبق ورژن سال  *
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 حوزه (روستایی و شهری) منطقه تفکیک به خانواده پزشک تعداد 5 -4 جدول  

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی دانشگاه علوم 
 

 منطقه                       

 

 شهرستان ها

                     

 شهری 

 هزار نفر 20کمتر از 

 شهری

 هزار نفر 50تا  20بین  

 شهری

 هزار نفر 50بیشتر از  
 جمع روستایی

 26 18 1 0 7 حیدریهتربت

 23 19 0 0 4 زاوه

 11 5 0 0 6 والتمه

 60 42 1 0 17 جمع

 

 

 استخدام نوع و تحصیلی مقطع اساس بر انسانی نیروی فراوانی توزیع 6-4جدول

 1399سال  حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه در

 مقطع تحصیلی

 نوع استخدام
 دکتری

فوق 

 لیسانس
 فوق دیپلم لیسانس

دیپلم و 

زیر 

 دیپلم

 جمع

 335 177 20 96 26 16 رسمی

 48 4 2 39 1 2 پیمانی

 127 41 17 54 0 15 قراردادی 

 146 0 2 93 2 49 طرحی و پیام آور بهداشت

 50 50     مشاغل کارگری

 706 272 41 282 29 82 جمع
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 استخدام نوع و خدمت محل واحد اساس بر انسانی نیروی فراوانی توزیع 1/6 – 4جدول

 1399سال  حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه در

 
 

 

 نوع استخدام                                             

 واحد محل خدمت
 قراردادی  پیمانی رسمی

طرحی 

و پیام 

 آور 

مشاغل 

 کارگری
 جمع

 23 10 0 2 1 10 حیدریهمعاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان تربت

 3 0 0 0 0 3 مدیریت شبکه و ارتقاء سالمت

 3 0 0 0 0 3 های بهداشتی و درمانیواحد گسترش شبکه

 7 0 0 1 0 6 اداره امورعمومی

 8 0 0 0 0 8 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

 8 0 0 0 1 7 گروه سالمت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس

 2 0 0 0 0 2 گروه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 8 0 0 0 0 8 گروه سالمت محیط و کار

 10 1 2 0 0 7 حیدریهآزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان تربت

 7 1 0 0 0 6 بهورزیمرکز آموزش 

 شبکه بهداشت و درمان و

 والتمرکز بهداشت شهرستان مه 
20 2 1 3 3 29 

 19 4 0 2 4 9 شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان زاوه

 185 15 63 36 23 48 مراکز خدمات جامع سالمت شهری

 39 1 14 3 2 19 پایگاه بهداشت

 168 15 62 54 13 24 مراکز خدمات جامع سالمت روستایی

 187 0 2 28 2 155 خانه بهداشت

 706 50 146 127 48 335 جمع
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 1399حیدریه سال هرم سنی کل جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت  

 

 

 1399حیدریه سال هرم سنی جمعیت شهرستان تربت
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 1399والت سال هرم سنی جمعیت شهرستان مه

 

 1399شهرستان زاوه  سال   هرم سنی جمعیت
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 1399سال شهرستان تفکیک به حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه جمعیتی اطالعات 7-4 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکان تغییر وجود دارد.نکته : این جدول طبق جمعیت سرشماری شده می باشد و به دلیل جمعیت معلق 

 1399تا  1394حیدریه از سال نمودار تغییرات جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت         

 

 نکته : به دلیل جمعیتی نامشخص که در سامانه سیب وجود دارد و دراینجا محاسبه نشده است، جمعیت کاهشی شده است. 
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94سال  95سال 96سال  97سال  98سال  99سال 

جمعیت دانشگاه

 شهرستان 

 

 شاخص جمعیتی 

اه
شگ

دان
 

ت
رب

ت
ه 

ری
ید

ح
 

وه
زا

 

مه
ت 

وال
 

 جمعیت )نفر(

 27026 40657 108353 176036 زن

 27966 41849 110532 180347 مرد

 54992 82506 218885 356383 کل

متوسط رشد 

 ساالنه

 جمعیت)درصد(

 1.1 1.2 1 1 شهر

 0.5 1.3 0.9 1 روستا

 0.8 1.3 1 1 کل

 44.4 13.9 62.2 48.3 میزان شهرنشینی )درصد(

 3.1 3.5 3 3.1 بعد خانوار)نفر(
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 1399تا  1394حیدریه از سال نمودار تغییرات بعد خانوارتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

1399تا  1394حیدریه از سال نمودار تغییرات شهرنشینی دردانشگاه علوم پزشکی تربت
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 پوشش تحت شهرستانهای تفکیک به( روستایی) جمعیت طبیعی رشد محاسبه 8-4 جدول

 1399سال  حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

نوع              

 شاخص

 شهرستان

 رشد طبیعی جمعیت جمعیت روستایی موالید زنده روستایی مرگ روستایی

 0.9 82660 1358 539 حیدریهتربت

 1.3 70982 1402 419 زاوه

 0.5 30574 400 224 والتمه

 1 184216 3160 1182 دانشگاه

 

 پوشش تحت شهرستانهای تفکیک به *سرباری درصد محاسبه 9-4 جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

 گروه سنی                      

 شهرستان
 درصد سرباری و باالتر 65جمعیت  سال 15-64جمعیت  سال  0-14جمعیت 

 54 14445 142101 62339 حیدریهتربت

 62.7 5397 50704 26405 زاوه

 53.6 4519 35797 14676 والتمه

 55.8 24361 228602 103420 دانشگاه

 سال 64تا  15سال به افراد در رده سنی  65سال و مسن تر از  14* درصد سرباری عبارت است از نسبت افراد کمتر از 
 

 تابعه روستایی و شهری خدمات جامع سالمت مراکز به مراجعین فراوانی 10 -4 جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی  علوم دانشگاه

 نوع مراجعه        

 

 

 

 هاشهرستان

 جمع دندانپزشک عمومی پزشک عمومی

ن 
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 0.9 199602 0.3 76044 0.5 123558 حیدریهتربت

 2.3 194580 0.7 60106 1.6 134474 زاوه

 1.2 68839 0.1 8646 1 60193 والتمه

 1.2 463021 0.4 144796 0.8 318225 دانشگاه
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 و پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مراکز در مراجعات به خدمات شبکه بهداشتی درمانی  11-4 جدول

    1399سال  حیدریهتربت درمانی بهداشتی خدمات

 نام  شهرستان                                        

 
 

 دانشگاه والتمه زاوه حیدریهتربت

 59 12 21 26 پزشک

 387983 111،354 153،071 123،558 تعداد ویزیت

 23333 4666 5556 13111 تعداد بیماران فشارخون شناسایی شده

 22934 4645 5532 12757 تعداد بیماران فشارخون تحت مراقبت

 9274 2054 1878 5342 تعداد بیماران دیابت شناسایی شده

 5385 1384 1743 2258 تعداد بیماران دیابت تحت درمان

 28320 19،890 4،215 4،215 تعداد خدمات جانبی

 42 9 14 19 ماما

 38274 18،864 9،752 9،658 تعداد ویزیت

 73231 24،279 8،153 40،799 تعداد مراقبت

 111274 9،939 56،055 45،280 خدمات سالمت دهان و دندان

 94228 8،695 40،253 45،280 1 تعداد خدمات دهان و دندان سطح

 25448 7،548 8،106 9،794 2 تعداد خدمات دهان و دندان سطح

 22723 7،564 7،556 7،603 تعداد فیشور سیالنت تراپی

 41566 8،540 19،208 13،818 تعداد فلورایدتراپی

 24640 8،022 7،813 8،805 تعداد ترمیم دندانها

 32813 9،240 10،791 12،782 تعداد کشیدن دندانها

 22776 7،643 7،540 7،593 تعداد درمان پالپ زنده

 22730 7،622 7،568 7،540 گیری و بروساژتعداد جرم

 22781 7،548 7،540 7،693 تعداد پالپوتومی

 92125 29،185 27،652 35،288 های دارویینسخهتعداد 

 23492 7،768 7،828 7،896 برداری و رادیولوژیتعداد خدمت تصویر

 45659 12،503 19،491 13،665 تعداد نسخه خدمت آزمایشگاه
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 تابعه شهرستانهای تفکیک به زنده موالید فراوانی 12-4 جدول

 1399 سال حیدریهپزشکی تربت دانشگاه علوم

 تعداد                             

 نام شهرستان

جمع موالید  روستا شهر

1399 

 میزان تغییرات 

)درصد رشد 

 یاکاهش(
 دختر پسر دختر پسر

-8.7 3609 638 720 1074 1177 حیدریهتربت  

-1.6 1621 687 715 99 120 زاوه  

 1.9 787 180 220 160 227 والتمه

 1505 1655 1333 1524 جمع تفکیکی
6017 5.6-  

 3160 2857 جمع کل 

 

 

 موالید زنده به تفکیک جنسیت و شهرستان حوزه تحت پوشش  نمودار

 1399حیدریه سال علوم پزشکی تربتدانشگاه 
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 تابعه شهرستانهای تفکیک به تولد خام میزان محاسبه 13-4  جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی دانشگاه علوم 

 شهرستان

 کل شهری روستایی

 جمعیت
موالید 

 زنده
 جمعیت میزان خام تولد 

موالید 

 زنده
 جمعیت میزان خام تولد 

موالید 

 زنده
 میزان خام تولد 

 16.4 3609 218885 16.5 2251 136225 16.4 1358 82660 حیدریهتربت

 19.6 1621 82506 19 219 11524 19.7 1402 70982 زاوه

 14.3 787 54992 15.8 387 24418 13 400 30574 والتمه

 16.8 6017 356383 16.5 2857 172167 17.1 3160 184216 جمع کل

 

 سنی گروه تفکیک به *زنان جمعیت کل به متاهل زن درصد محاسبه 41  -4 جدول                 

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی دانشگاه علوم تابعه شهرستانهای و

 گروه های سنی            

 جمعیت    
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

 98.1 95.3 97.1 88.3 80.2 58.8 20.2 حیدریهتربت

 97.7 85.4 94.9 85.9 85.9 78.7 43 زاوه

 91.2 92.7 96 85.1 82.2 62.6 25.9 والتمه

 ( 1399ابتدای سال سرشماری  * بر اساس اطالعات زیج )مربوط به جمعیت

 تابعه شهرستانهای تفکیک به (روستایی) عمومی باروری میزان محاسبه 15-4  جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی دانشگاه علوم 

 شاخص                             

 نام شهرستان 

 جمعیت کل زنان

 ساله روستایی  49تا  15 
 میزان باروری عمومی تولد 

درهزار65.9 1358 20606 حیدریهتربت  

درهزار77.9 1402 17992 زاوه  

درهزار53.7 400 7447 والتمه  

درهزار68.6 3160 46045 جمع کل  
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 تابعه شهرستانهای تفکیک سال به 5باالی  سنی های وگروه کل میر و مرگ موارد فراوانی 16-4  جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی دانشگاه علوم

 نام شهرستان                            

 تعداد 
 جمع کل جمع تفکیکی والتمه زاوه حیدریهتربت

 *تعداد مرگ و میر کل
 1053 116 80 857 شهر 

2235 
 1182 224 419 539 روستا

 مرگ و میر 

 سال 15تا  5گروه سنی 

 7 0 2 5 شهر
13 

 6 1 3 2 روستا

 مرگ و میر 

 سال 60تا  15گروه سنی 

 217 16 18 183 شهر 
408 

 191 32 68 91 روستا

 مرگ و میر

 سال 70تا  60گروه سنی 

 189 16 16 157 شهر
333 

 144 30 56 58 روستا

 مرگ و میر

 سال70باالی  

 594 78 35 481 شهر
1391 

 797 157 269 371 روستا

 

 .می باشد سال به باال 5سال و مرگ و میر گروههای سنی  5تعداد مرگ و میر کل شهرستان شامل مرگ ومیر صفر تا * 
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 تابعه شهرستانهای تفکیک باردار به مادر مرگ سال و 5 زیر کودکان نوزادان، میر و مرگ میزان 17-4  جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

 نام شهرستان                                                                         

 گروه های هدف
 دانشگاه والتمه زاوه حیدریهتربت

  22مرده به دنیا آمده بعد از هفته 

 36 6 13 17 تعداد

 5.9 7.6 8 4.7 (تولد زنده1000در شاخص )

 روز 28مرگ و میر نوزادان زیر 

 60 6 19 35 تعداد

 9.9 7.6 11.7 9.6 (تولد زنده1000در شاخص )

 مرگ و میر کودکان زیر یک سال

 79 8 29 42 تعداد

 13.1 10.1 17.8 11.6 (تولد زنده1000در شاخص )

ماهه  59ماهه تا  1مرگ و میر کودکان 

 به موالید زنده

 30 4 13 13 تعداد

 4.9 5 8 3.6 (تولد زنده1000در شاخص)

 مرگ و میر کودکان زیر پنج سال 

 به موالید زنده

 90 10 32 48 تعداد

 14.7 11.4 19.7 13.3 (تولد زنده1000در شاخص )

مرگ و میر مادران به علت عوارض 

 حاملگی و زایمان

 2 1 0 1 تعداد

هزار تولد  100در شاخص )

 (زنده
27.7 0 127 33.2 

 6017 787 1621 3609 تعدادموالید زنده
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 هزار صد در)ها مرگ میزان اساس بر شده بندیرتبه سنی، هایگروه تفکیک به مرگ اول علت های دهنمودار

 1399 سال حیدریهدر دانشگاه علوم پزشکی تربت (جمعیت نفر
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دیسترس تنفسي نوزادی

مشکالت جنین یا نوزاد ناشي از طول دوره بارداری 

ناهنجاری مادرزادی سیستم قلبي عروقي بدون ذکر جزئیات

سایر اختالالت تنفسي و ریوی نوزاد

سایر علل خونریزی قبل و بعد از زایمان

سندرمهای آسپیراسیون نوزادی

عفونت باکتریال نوزادی

سایر علل مرگ نوزادی

سایر بیماری های غدد ، اختالالت تغذیه ای و متابولیک 

مشکالت جنین یا نوزاد ناشي از مشکالت بارداری 

ده علت اول مرگ نوزادان رتبه بندی شده بر اساس میزان مرگ هانمودار مقایسه

1399تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال ( در صد هزار نفر جمعیت)

8.32

5.55

2.77

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ناهنجاری مادرزادی سیستم قلبي عروقي بدون ذکر جزئیات

سایر بیماری های دستگاه تنفسي 

مشکالت جنین یا نوزاد ناشي از طول دوره بارداری 

سایر بیماری های غدد ، اختالالت تغذیه ای و متابولیک 

سرطان سایر غدد درون ریز

سرطان مری

لوسمي بدون تعیین نوع

میوکاردیت حاد

ناهنجاری دستگاه گوارش

دیابت

(  در صد هزار نفر جمعیت)ماهه، رتبه بندی شده بر اساس میزان مرگ ها59تا 1نمودار مقایسه میزان ده علت اول مرگ 

1399تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 
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سایر بیماری های دستگاه تنفسي 

سال، رتبه بندی شده بر اساس میزان مرگ ها17تا 5نمودار مقایسه میزان ده علت اول مرگ 

1399تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال ( در صد هزار نفر جمعیت)
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حلق آویز

سایر بیماری های دستگاه گوارش

پنوموني

(در خارج از دوره نوزادی)تشنج های ناشي از تب و دما 

سایر بیماری های دستگاه تنفسي 

سایر بیماری های قلبي

سکته مغزی

سال ، رتبه بندی شده بر اساس میزان مرگ ها29تا 18نمودار مقایسه میزان ده علت اول مرگ 

1399تربت حیدریه در سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی( در صد هزار نفر جمعیت)
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1399تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال ( هزار نفر جمعیت
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(نارسایي حاد و مزمن)نارسایي کلیه 

هاسال، رتبه بندی شده بر اساس میزان مرگ70نمودار مقایسه میزان ده علت اول مرگ باالی 

1399تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال ( در صد هزار نفر جمعیت)
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 پزشک خانوادهشاخصهای اقالم دارویی و بیماریابی در برنامه  18 -4 جدول                           

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

 نام شاخص ردیف
 هامقادیر شاخص ها به تفکیک شهرستان

 والتمه زاوه حیدریهتربت دانشگاه

 3.6 2.8 3.9 3.4 میانگین اقالم دارویی در نسخ برنامه پزشک خانواده روستایی 1

 58 54 28.4 46.8 درصد بیماران دریافت کننده داروی تزریقی 2

 97 67 72 78.6 درصد پوشش بیماران دیابتی توسط پزشک روستایی 3

 84 45 57 62 درصد پوشش بیماران دیابتی توسط پزشک شهری 4

 82 47 50 59.6 درصد پوشش مراقبت بیماران فشار خونی توسط پزشک روستایی 5

 65 19 10 31.3 درصد پوشش مراقبت بیماران فشار خونی توسط پزشک شهری 6
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نمودار مقایسه میزان ده علت اول مرگ در تمام سنین، رتبه بندی شده بر اساس میزان مرگ ها

1399تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال ( در صد هزار نفر جمعیت)
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 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه شبکه مدیریت مرکز شاخصهای 19 -4 جدول       

 نام شاخص ردیف
 تفکیک شهرستان هامقادیر شاخص ها به 

 والتمه زاوه حیدریهتربت دانشگاه

   100 100 درصد پوشش جمعیت ماشیه نشین 1

   100 100 درصد تشکیل پرونده برای جمعیت تحت پوشش ماشیه شهر 2

3 
 درصد تشکیل پرونده برای جمعیت تحت

 هزار نفر جمعیت 50تا  20پوشش شهرهای 
    

4 
 جمعیت تحت پوششدرصد تشکیل پرونده برای 

 هزار نفر جمعیت20روستائی و شهر های زیر 
100 100 100 100 

 100 100 100 100 درصد پایگاه سالمت راه اندازی شده)به مورد انتظار( 5

 100 100 100 100 درصد مراکز خدمات جامع سالمت راه اندازی شده )به مورد انتظار( 6

     بهبود استاندارد شدهدرصد وامدهای بهداشتی تعمیر، تجهیز و  7

   100 100 درصد تامین کارشناس سالمت روان 8

   50 50 درصد تامین کارشناس تغییه 9

 100 100 100 100 درصد تامین کارشناس مراقب سالمت 10

 100 100 100 100 درصد تعداد کاربران برنامه سیب )به تعداد مورد انتظار( 11

     درصد تکمیل شبکه شهری 12

     درصد تکمیل پرونده سالمت برای جمعیت تحت پوشش شبکه شهری 13

14 
 درصد وامدهای ارائه خدمت که برنامه سیب را اجرا

 می کنند 
100 100 100 100 

 

 تابعه شهرستانهای تفکیک به خاص سنی درگروههای مراقبت پوشش درصد 1/20 -4جدول

 1399 حیدریه سالتربت پزشکی دانشگاه علوم

 نام شاخص ردیف

 مقادیر شاخص ها به تفکیک شهرستان

 دانشگاه  حیدریهتربت والتمه زاوه 

 85.1 85.7 91.09 80.9 درصدپوشش مراقبت نوزادان 1

 60.1 61.7 75.35 48.6 درصدپوشش مراقبت کودکان 2

 86 80 100 97 درصدپوشش مراقبت نوجوانان 3

 - - - - پزشکی(درصد پوشش مراقبت جوانان )دانشجویان  4

 39.01 36.03 18.91 62.85 درصد پوشش مراقبت زنان میانسال 5

 32.06 30.68 16.33 47.92 درصد پوشش مراقبت مردان میانسال 6

 38 34.48 20.28 62.75 درصدپوشش مراقبت سالمندان  7
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  تابعه شهرستانهای تفکیک به خاص سنی گروههای در ومیر مرگ میزان 2/20-4جدول

 1399 حیدریه سالتربت پزشکی علوم دانشگاه

 نام شاخص ردیف

 مقادیر شاخصها به تفکیک شهرستان

ه 
او

ز
 

مه
ت

وال
 

ت
رب

ت
یه

در
حی

 

ه 
گا

نش
دا

 

 9.9 9.6 7.6 11.7 میزان مرگ نوزادان )در هزار تولد زنده ( 1

 4.9 3.6 5 8 ماهه )در هزار تولد زنده ( 59تا 1میزان مرگ  2

 2.5 2.3 1.6 3.3 سال18تا 5میزان مرگ  3

 7.9 7.7 5.3 10.1  سال30تا 18میزان مرگ  4

5 
بیماری های غیرواگیر میزان مرگ زودرس ناشی از 

  سال)در صد هزار نفر جمعیت( 70تا  30در افراد 
229.63 218.99 255.68 244.33 

 2 1 1 0 تعداد مرگ مادر 6
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 تابعه شهرستانهای تفکیک به تولد و بارداری،زایمان شاخصهای 3/20-4جدول

 1399 حیدریه سالتربت پزشکی علوم دانشگاه

 

ف
دی

ر
 

 نام شاخص
 مقادیر شاخصها به تفکیک شهرستان

 دانشگاه  حیدریهتربت والتمه زاوه 

 96.1 95.1 94.4 99 بار(   6)حداقل  درصدپوشش مراقبت دوران بارداری 1

 42.16 34.94 52.71 53.08 درصدپوشش مراقبت پیش از بارداری  2

 82.22 85.04 99.4 68.1 درصد پوشش حداقل دو بار مراقبت پس ازبارداری  3

 11.1 12 11.4 8 درصد حاملگی پرخطر 4

 32.85 33.95 38.3 27.74 درصد انجام زایمان به روش سزارین  5

 99.8 99.8 99.6 99.8 درصد زایمان توسط کارکنان تحصیل کرده و دوره دیده  6

 6017 3609 787 1621 تعدادکل موالید 7

 1.72 0.50 1.02 1.14 (VLBW)گرم  1500درصد نوزادان متولد شده زیر   8

 5.61 4.57 8.89 7.44 (LBW)گرم  2500درصد تولد نوزادان زیر   9
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94

ماهه در جمعیت تحت پوشش59تا 1نمودار مقایسه میزان  مرگ 

1399الی 1395دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال 
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  تابعه شهرستانهای تفکیک به مدارس و خانواده جمعیت، سالمت، دفتر شاخصهای 4/20-4جدول

  1399 حیدریه سالتربت پزشکی علوم دانشگاه

 نام شاخص ردیف

د 
ور

ن م
زا

می

ار
ظ

انت
 

 شاخصها به تفکیک شهرستانمقادیر 

 

 دانشگاه  حیدریهتربت والتمه زاوه 

 70 69 73 72  ( 1390درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر ) در سال   1

 75.5 64 73.1 72.6  (ASQدرصدپوشش غربالگری تکامل کودکان) 2

 28.03 36.78 15 8  ستاره 5درصد مدارس  3

 100 100 100 100  سالمت میانساالندرصد مراکز مجری بسته خدمات  4

 32 32.9 22 34  درصدپوشش خدمات هنگام ازدواج 5

 82.40 77 88 96.30  درصد مشاوره فرزنداوری خانواده ها 6

 2.6 1.9 2.1 2.2  ( TFRمیزان باروری کلی )  7

                              

 

                      

   

  

۲.۶۳ ۲.۴۵
۲.۰۲ ۲.۳۰ ۲.۲۰

0

1

2

3

4

5

6

۹۵سال  ۹۶سال  ۹۷سال  ۹۸سال  ۹۹سال 
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1399تا 1395دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال 
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 شهرستانهای تابعه تفکیک سنجی بههای تن شاخص 1/21-4 جدول

 1399 سال حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تربت

 چاقی اضافه وزن گروه سنی شهرستان

 حیدریهتربت
 11.9 26.4 جوان

 22.2 38.6 میانسال

 18.06 18.4 سالمند

 زاوه
 10.3 22.7 جوان

 20.4 35 میانسال

 14.6 17.2 سالمند

 والتمه
 12 25.06 جوان

 21.04 38.9 میانسال

 16.2 18.4 سالمند

 دانشگاه
 11.2 24.7 جوان

 21.4 37.2 میانسال

 16.5 17.9 سالمند

 

   

 شهرستانهای تابعه تفکیک سال به 5های تغذیه کودکان زیر  شاخ 2/21-4 جدول

  1399 سال حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تربت

 دانشگاه والتمه زاوه حیدریهتربت عنوان شاخص

 5.2 3.9 7.1 4.6 کم وزنی

 6 4.3 8.3 5.2 کوتاه قدی

 9.7 10.2 12.8 8 الغری

 16.2 12.6 19.9 15.4 احتمال اضافه وزن

 4.21 2.98 4.58 4.41 اضافه وزن و چاقی
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 تابعه  یشهرستانها یکآموزش و ارتقاء سالمت به تفک یشاخصها 1/22-4جدول 

 1399سال  حیدریهعلوم پزشکی تربت دانشگاه

 

 

 

 

 
 

  

 نام شاخص عنوان شاخص

ر 
ظا

انت
د 

ور
ن م

زا
می

 

 مقادیر شاخص ها

 

 دانشگاه والتمه زاوه حیدریهتربت

 68 68 68 68 75 میانگین امتیاز سواد سالمت  شاخص سواد سالمت 

ی 
قبت

را
د م

خو
ی 

مل
ه 

ام
رن

ش ب
وش

ص پ
اخ

ش
 

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی 

 در ادارات
37 40 77 25 40.8 

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی 

 در مدارس
37 72.6 100 29.7 71.8 

 63.22 33.9 100 45 37 درصد پوشش برنامه خودمراقبتی اجتماعی

 64 54 91 58 55 درصد جذب سفیر سالمت

 62 50.8 90.22 55.4 55 درصد پوشش برنامه خودمراقبتی فردی

 7 1.3 22.3 3.1 3 پوشش برنامه خودیاریدرصد 

 78 85 82 75 - فعال سازی هیات امنای مراکز

 شاخص سفیر سالمت جوان دانشجوئی

 ) مخرج کسر متناسب با صورت ( 
10 38 

فاقد 

 دانشجو

فاقد 

 دانشجو
38 

 58 13 6 90 10 شاخص سفیر سالمت دانش آموزی 

 75 70 72 81 80 درصد  اجرای برنامه نیازسنجی

 "تعداد معلمان / کارکنان آموزش و پرورش که دوره آموزشی

 راگذرانده اند "راهنمای جامع آموزش سالمت در مدارس
 

به دلیل شرایط کرونا جلسه آموزشی تشکیل نشده 

 است.
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 گزارش برنامه داوطلبین و سفیران محالت به تفکیک شهرستان های تابعه 2/22 -4جدول 

 1399حیدریه از ابتدای برنامه تا اسفند دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 عنوان                    
 نام شهرستان

 دانشگاه
 والتمه زاوه حیدریهتربت

 41715 4928 14379 22408 تعداد سفیر سالمت خانوار آموزش دیده

 1892 206 528 1158 تعداد داوطلب سالمت تحت پوشش

 1499 167 528 804 سالمت جذب شده از داوطلبان سالمتتعداد سفیر 

 952 121 336 495  تعداد سفیر سالمت محله

 

 

 

 تفکیک به پروریفرزند و زندگی هایمهارت شاخصهای محاسبه 1/23-4 جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی دانشگاه علوم تابعه شهرستانهای

 

ف
دی

ر
 

 میزان مورد انتظار نام شاخص

 مقادیر  شاخص ها 

 والتمه زاوه حیدریهتربت دانشگاه

1 
 درصد پوشش آموزش

 های زندگیمهارت 

نفر درسال به ازای هر 900

 کارشناس سالمت روان
75.3 89.5 66.6 55.5 

2 
 درصد پوشش آموزش 

 های فرزندپروریمهارت

نفر درسال به ازای هر 900

 کارشناس سالمت روان
25.6 29.1 24.7 22.2 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399معاونت بهداشتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

 
86 

 

 
 

  تابعه تفکیک شهرستانهای به های سالمت روانی و اجتماعی و اعتیاد شاخص محاسبه 2/23-4 جدول

  1399سال   حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

ف
دی

ر
 

 نام شاخص
 مقادیر شاخص ها

 والتمه زاوه حیدریهتربت دانشگاه

 30.73 46.47 43.64 43.15 درصد موارد غربالگری اولیه سالمت روان 1

 ازسامانه قابل استخراج نیست درصد موارد مثبت غربالگری اولیه سالمت روان 2

3 
درصد افراد ارزیابی شده در غربالگری اولیه 

 درگیری با مصرف دخانیات، مواد و الکل
42.43 43.63 46.04 30.52 

4 
درصد افراد با غربال مثبت در غربالگری اولیه 

 درگیری با اختالالت مصرف دخانیات، مواد و الکل 
2.75 2.32 3.56 2.17 

5 
درصد کل مواردی که برای آنها غربالگری تکمیلی 

 توسط کارشناس روان انجام شده است 
28 36.26 6.16 68.22 

 5.8 9.6 9.2 8.34 درصد غربالگری اولیه همسرآزاری 6

 3.7 3.9 4.9 4.06 درصد غربالگری اولیه مثبت همسرآزاری 7

 0 0 14.55 14.55 درصد غربالگری تکمیلی مثبت همسرآزاری  8

 35.9 20.4 46 40.98 درصد غربالگری اولیه کودک آزاری 9

 0.1 0.1 0.2 0.15 درصد غربالگری اولیه مثبت کودک آزاری 10

 10 10 32.4 21.73 کودک آزاریدرصد غربالگری تکمیلی مثبت  11

  
                    

4.78 7.623.64 8.20
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مهارت های زندگی مهارت های فرزندپروری

نمودارمقایسه شاخص مهارتهای زندگی و فرزند پروری در 

1399تا  1395دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال 

95سال  96سال  97سال  98سال  99سال 
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 پزشکی علوم دردانشگاه واکسیناسیون پوشش درصد محاسبه 24 -4 جدول                             

 1399سال  حیدریهتربت 

 عملکرد نوع واکسیناسیون

 100 پوشش ب ث ژ در کودکان زیر یک سال

 100 نوبت اول در کودکان زیر یک سال MMRپوشش 

 100 نوبت دوم در کودکان زیر یک سال MMRپوشش 

 شاخص نامعتبر پوشش واکسیناسیون کزاز در زنان باردار

 100 پوشش واکسیناسیون توام دانش آموزان سال اول دبیرستان

 100 پوشش پنتاواالن نوبت سوم در کودکان زیر یک سال

 

  تابعه تفکیک شهرستانهای به غیرواگیر هایبیماری بروز میزان محاسبه 1/25-4جدول  

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

 مقادیر شاخص ها

ت
رب

ت
یه

در
حی

 

وه
زا

 

مه
ت

وال
اه 

شگ
دان

 

1 
کاری تیرویید نوزادان ) گذرا و دایمی با هم( میزان بروز بیماری کم

 غربالگری شدهدر هزار تولد نوزاد 
0.98 0 1.26 0.76 

 0 0 0 0 میزان بروزبیماری تاالسمی ماژور )در صد هزار تولد زنده( 2

 0 0 0 0 ()در صد هزار تولد زنده(PKUمیزان بروز بیماری فنیل کتونوری ) 3

 

 تابعه شهرستانهای تفکیک به حوادث از ناشی مرگ میزان محاسبه 2/25-4جدول

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

 نام شاخص ردیف

 مقادیر شاخص ها

ت
رب

ت
یه

در
حی

 

وه
زا

 

مه
ت

وال
 

اه
شگ

دان
 

1 
 میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی

 )در صد هزار نفر جمعیت( 
11.8 8.4 10.9 10.9 

2 
 میزان مرگ ناشی از حوادث غیر ترافیکی

 )شامل حوادث غیر عمدی و خشونت به وسیله دیگران(
11.4 20.6 10.9 13.4 
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 تابعه شهرستانهای تفکیک به غیرواگیر های بیماری شاخصهای محاسبه 3/25-4جدول             

 1399سال  حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

 

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

 هامقادیر شاخص

ت
رب

ت
یه

در
حی

 

وه
زا

 

مه
ت

وال
اه 

شگ
دان

 

1 
 انجام ارزیابی خطر ده ساله در جمعیت هدف 

 برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر
18 29 8 19 

2 
 درصد بیماران دیابتی مورد انتظار شناسایی شده

 سال شهری 30در جمعیت باالی  
36 31 58 46 

3 
 درصد بیماران دیابتی مورد انتظار شناسایی شده

 سال روستایی 30در جمعیت باالی  
65 63 115 85 

4 
 مورد انتظار شناسایی شدهدرصد بیماران دیابتی 

 سال  کل 30در جمعیت باالی  
44 57 82 62 

5 
 درصد بیماران پرفشاری خون مورد انتظار شناسایی شده

 سال شهری 30در جمعیت باالی  
34.7 37 42 36 

6 
 درصد بیماران پرفشاری خون مورد انتظار شناسایی شده

 سال روستایی 30در جمعیت باالی  
65.2 62 80 67 

7 
 درصد بیماران پرفشاری خون مورد انتظار شناسایی شده

 سال  کل 30در جمعیت باالی  
46 58 64 51 

 21 28 15 22 درصد بیماران هیپرلپیدمی مورد انتظار شناسایی شده 8

 52 50 49 54 درصد افراد با اضافه وزن و چاقی شناسایی شده 9

 10 9 15 8 درصد افراد سیگاری شناسایی شده 10

 52.1 50.2 54.8 50.4 درصد افراد با تحرک کم شناسایی شده 11

12 
 ای پیشگیری ووجود سند دانشگاهی/دانشکده

 کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر 
   1 
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 تابعه شهرستانهای تفکیک به 19-کووید از ناشی مرگ میزان محاسبه4/25-4جدول 

 1399 سال حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

 مقادیر شاخص ها

ت
رب

ت
یه

در
حی

 

وه
زا

 

مه
ت

وال
 

اه
شگ

دان
 

1 
 قطعی 19-میزان مرگ ناشی از کووید

 )در صد هزار نفر جمعیت(

 348 42 86 220 تعداد

 97.6 76.3 104.2 100.5 شاخص

2 
 مشکوک 19-میزان مرگ ناشی از کووید

 )در صد هزار نفر جمعیت(

 119 9 22 88 تعداد

 33.3 16.3 26.6 40.2 شاخص
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 تابعه شهرستانهای تفکیک واگیربه هایبیماری شاخصهای محاسبه 26-4 جدول
 1399سال  حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

ار
ظ

انت
د 

ور
ن م

زا
می

 

 هامقادیر شاخص

ت
رب

ت
یه

در
حی

 

وه
زا

 

مه
ت

وال
 

اه
شگ

دان
 

 ایمنسازی در سالدرصد پوشش  1
 درصد95بیشتراز

 
100 100 100 100 

 100 100 100 100 درصد95بیشتراز در سال 1درصد پوشش ایمنسازی ام ام آر  2

3 
 میزان بروز موارد تایید شده بیماری سرخک 

 )در میلیون نفر(
 0 0 0 0 نفردرمیلیون1کمتراز

 0 0 0 0  تعداد موارد تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سال 4

 6/1 5/3 0 72/1  میزان بروز سالک)در صد هزارنفر( 5

 49 67 8/76 5/34  میزان بروز تب مالت )در صد هزار نفر( 6

 3 1 0 2 درصدجمعیت2 تعداد موارد گزارش شده هپاتیت ب در سال 7

 0 0 0 0  تعداد موارد وبا در سال 8

 41/2 0 72/4 15/2 دریکصدهزار نفر13 میزان بروز سل اسمیر مثبت در صدهزار نفر 9

 0 0 0 0  میزان بروز ماالریا در صد هزار  نفر 10

 0 0 0 0 درهزارنفر1 در سال  HIVAIDSتعداد موارد   11

 10 0 0 10  در سال HIVAIDSموارد تحت درمان  12

 

 

 فراوانی بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی به تفکیک 27-4جدول 

 1399سال  حیدریهتربت پزشکی پوشش دانشگاه علوم شهرستانهای تحت
 عنوان                                                              

 شهرستان

موارد بازدید در سامانه 

 جامع بازرسی

کارت معاینه بهداشتی 

 صادر شده

معرفی متخلفین به 

 دادگاه
 اماکن تعطیل شده

 77 662 5403 13566 حیدریهتربت

 11 21 376 3242 زاوه

 8 54 520 6542 والتمه

 96 737 6299 23350 جمع
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 های بهداشتی، دفع زباله و فضوالت حیوانیمحاسبه شاخصهای آب، فاضالب، توالت 1/28-4جدول

 1399سال   حیدریهتربت پزشکی به تفکیک شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

 ها مقادیر شاخص

 دانشگاه زاوه  والت مه تربت حیدریه 

1 
درصد جمعیت تحت پوشش آب سالم ) طبق تعریف 

 شرکت آب و فاضالب (
100 100 100 100 

2 
درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی 

 دسترسی دارند.
100 100 100 100 

3 
درصد خانوارهای روستایی که به شبکه عمومی آب 

 آشامیدنی دسترسی دارند.
100 99.9 100 100 

4 

های آب آشامیدنی که از نظر درصد نمونه

آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب 

 شناخته شده اند.

ی
تای

س
رو

 

96.62 99.7 96.5 97.32 

ی
هر

ش
 

99.12 100 100 99.4 

5 
درصد خانوارهای روستایی که فاضالب را به روش 

 های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.
94.6 99.3 90.3 93.63 

6 
درصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی 

 برخوردارند.
92 97.4 90.75 92.45 

7 
درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش های 

 بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند.
95.6 98.4 83.7 91.26 

8 
درصد خانوارهای روستایی که فضوالت حیوانی را به 

 آوری و دفع می کنند. روش بهداشتی  جمع
88 99.5 83.8 87.3 
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 محاسبه شاخصهای مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و اماکن عمومی به تفکیک 2/28-4جدول

 1399سال   حیدریهتربت پزشکی شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

 ها مقادیر شاخص

 دانشگاه زاوه والتمه تربت حیدریه

1 
صد مراکز تهیه و توزیع و فروش موادخوراکی  در

 دارای معیارهای  بهسازی و بهداشتی

 95.73 76.8 99.2 97.3 شهر

 86.32 71.2 100 96.3 روستا

2 
صد مراکز تهیه و توزیع و فروش موادخوراکی  در

 دارای معیارهای بهداشتی

 47.9 28.7 77.1 46.7 شهر

 38.4 22.5 85.5 33.46 روستا

3 
ــد  ــازی و درص اماکن عمومی دارای معیار بهس

 بهداشتی

 94 81.7 100 94.42 شهر

 91.2 70.8 100 100 روستا

 درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی 4

 51.16 21.1 89.9 48.26 شهر

 38.93 23.9 92.3 25.6 روستا

5 
ــد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت  درص

 معاینه پزشکی معتبر هستند.

 74.48 85 73 73.73 شهر

 76.53 83 75 70 روستا

 

 محاسبه شاخصهای بهداشت محیط در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه به تفکیک 3/28-4جدول

 1399سال   حیدریهتربت پزشکی شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم
ف

دی
ر

 

 نام شاخص

 ها مقادیر شاخص

ه 
ری

ید
 ح

ت
رب

ت
 

مه
ت 

وال
 

ه 
او

ز
اه 

شگ
دان

 

 100  100 100 هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باشددرصد بیمارستان 1

 100  100 100 هایی که مدیریت فاضالب آنها مطلوب می باشد. درصد بیمارستان 2

3 
ستان صد بیمار شپزخانه و غذاخوری آنها از نظر در ضعیت آ هایی که و

 بهداشت محیط مطلوب می باشد.
100 0  66.7 

4 
ستان صد بیمار شت در ضعیت بخش های آنها  از نظر بهدا هایی که و

 محیط مطلوب می باشد
100 100  100 

 100  100 100 ساز پسماند فعالخطرهای دارای دستگاه بیدرصد بیمارستان 5
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 های بهداشتی، شکایات، تخلفات و مراکز پرتو پزشکیمحاسبه شاخصهای واحد 4/28-4جدول

  1399حیدریه  سال تربت پزشکی شهرستانهای تابعه دانشگاه علومبه تفکیک 

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

 ها مقادیر شاخص

ه 
ری

ید
 ح

ت
رب

ت
 

مه
ت 

وال
 

ه 
او

ز
اه 

شگ
دان

 

1 
های بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت درصد واحد

 محیط دارای شرایط مطلوب هستند. 

 88.23 100 40 96.3 شهری

 86.8 76.8 76.7 97.5 روستایی

2 
هزار 100ای در هر های مردمی بهداشت محیط و حرفهمیزان شکایت

 نفر جمعیت 
537 278 184 415.5 

 94.11  100 93.3 درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب 3

 76.5  100 80 درصد مراکز پرتوپزشکی دارای شرایط بهداشتی مطلوب 4

 100  100 100 های بازدید شدهدرصد قهوه خانه 5

 

 

 ای به تفکیک شهرستانهای تابعه محاسبه شاخصهای بهداشت حرفه 29 -4جدول

 1399حیدریه  سال تربت پزشکی دانشگاه علوم

ف
دی

ر
 

 نام شاخص

 مقادیر شاخص ها 

ت
رب

ت
یه

در
حی

 

ه 
او

ز
 

مه
ت

وال
 

اه
شگ

دان
 

 94    های بازرسی شدهدرصد کارگاه 1

 71 75 52 86 شغلیدرصد شاغلین معاینه شده  2
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 های مدیریت خطر بالیا به تفکیک شهرستانهای تابعهمحاسبه شاخص 30 -4جدول

 1399حیدریه سال تربت پزشکی دانشگاه علوم

ف
دی

ر
 

 نام شاخص
ار

ظ
انت

د 
ور

ن م
زا

می
 

 ها مقادیر شاخص
اه

شگ
دان

 

ت
رب

ت
یه

در
حی

 

وه
زا

 

مه
ت

وال
 

1 
در مجموعه  استقرار گروه مدیریت خطر بالیا

 معاونت بهداشت دانشگاه

 - - 100 100 100 معاونت بهداشتی

 70 70 - - 100 مراکز بهداشت شهرستان

 100 100 100 100 100 های بهداشتی در برابر حوادث و بالیا )درصد(پوشش کامل بیمه واحد 2

 23.5 23 23.4 23.4 29 پوشش برنامه ارزیابی آمادگی خانوار )درصد( 3

 24.5 24 26 25 100 پوشش برنامه آموزش خانوار )درصد( 4

 43 44 45.6 44.9 100 ایمنی کلی واحدهای بهداشتی در برابر بالیا )درصد( 5

 )درصد( EOPپوشش تدوین  6

 - - 100 100 100 معاونت بهداشتی

 100 100 - - 100 مراکز بهداشت شهرستان

 16 15 40 25 100 واحدهای بهداشتی
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 یکبه تفک 19-غربالگری و کنترل بیماری کوویدشده در برنامه اندازیهای راهتعداد تیم 31-4جدول 

 1399حیدریه سال تربت یعلوم پزشک دانشگاه تابعه یشهرستانها

  

ی
یت

ما
 ح

یم
ت

 

 دانشگاه والتمه زاوه حیدریهتربت عنوان

 217 30 63 124 اندازی شدههای راهتعداد تیم

 856 160 211 485 تعداد عضو

تعداد عضو 

براساس سازمان/ 

 وابستگی

 564 150 169 245 بسیج

 3 0 0 3 هالل احمر

 181 10 42 129 سفیر سالمت)داوطلب(

 34 0 0 34 سالمت)داوطلب(رابط 

 74 0 0 74 سایر

ی
یر

هگ
م ر

تی
 

 166 27 49 90 شدهاندازیهای راهتعداد تیم

 721 69 144 508 تعداد عضو

تعداد عضو 

براساس سازمان/ 

 وابستگی

 140 10 0 130 بسیج

 2 0 0 2 بخش خصوصی

 1 0 0 1 احمرهالل

 265 35 69 161 بخش سالمت

 243 24 75 144 سالمت)داوطلب(سفیر 

 26 0 0 26 رابط سالمت)داوطلب(

 44 0 0 44 سایر

زل
من

در 
ت 

قب
را

م م
تی

 

 56 12 18 26 اندازی شدههای راهتعداد تیم

 135 24 41 70 تعداد عضو

تعداد عضو 

براساس سازمان/ 

 وابستگی

 12 0 0 12 بسیج

 121 24 41 56 بخش سالمت

 2 0 0 2 بخض خصوصی

 0 0 0 0 نیروهای مسلح

 0 0 0 0 سایر

ی
رت

ظا
م ن

تی
 

 46 6 11 29 اندازی شدههای راهتعداد تیم

 109 22 18 69 تعداد عضو

تعداد عضو 

براساس سازمان/ 

 وابستگی

 53 8 11 34 بخش سالمت

 44 6 5 33 بسیج

 4 0 2 2 احمرهالل

 2 2 0 0 دفاتر خدمات سالمت )بخش خصوصی(

 0 0 0 0 نامهخانه کارگر و نیروهای مردم نهاد دارای تفاهم

تعداد افراد شرکت کننده در بازدید مشترک با سایر سازمان ها 

 )تعزیرات، سازمان دامپزشکی، صمت، استانداری یا فرمانداری(
0 0 6 6 

 0 0 0 0 سایر
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 به تفکیک شهرستانهای تابعه  19-های مراقبتی کوویدفعالیتهای انجام شده در حیطه تیم 32-4جدول 

 1399حیدریه سال تربت پزشکی دانشگاه علوم

 تیم رهگیری

 دانشگاه والتمه زاوه حیدریهتریت  عنوان

 3712 566 340 2806 تعداد افراد در معرض تماس نزدیک رهگیری شده

 3349 542 338 2469 انجام شده 19-تعداد تست سریع کووید

 183 18 34 131 19-تعداد نتیجه مثبت تست سریع کووید

 تیم مراقبت در منزل

 460 63 169 228 تعداد افراد مراقبت شده در منزل 

 433 47 169 217 انجام شده 19-تعداد تست سریع کووید

 28 1 18 9 19-تعداد نتیجه مثبت تست سریع کووید

 

 

 گرفته شده در  19-تعداد تست های کووید 33-4جدول 

 1399حیدریه سال تربت پزشکی دانشگاه علوم

 تست مثبت در دانشگاه کل تست انجام شده دانشگاه 

 1856 4738 ( بیمارستانیPCR) 19-تست کووید

 4301 10084 ( مراکز منتخبPCR) 19-تست کووید

 183 3349 های رهگیری( تیمRDT) 19-تست سریع کووید

 28 433 های مراقبت در منزل( تیمRDT) 19-تست سریع کووید

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 معاونت 

 آموزشی پژوهشی
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 آموزشی-تاریخچه معاونت 

 دانشکده یک عنوان به حیدریهتربت مامایی و پرستاری دانشکده 1372 سال حیدریه دردانشگاه علوم پزشکی تربت

 علوم دانشگاه نظر تحت مامایی کاردانی و پرستاری کارشناسی مقطع در دانشجو پذیرش با و شد تاسیس اقماری

که در همان زمان دو معاونت آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و دانشجویی با  .مینمود وظیفه انجام مشهد پزشکی

 ریاست دکتر وکیلیان انجام وظیفه می نمود.

 به عنایت با و خاص جغرافیایی موقعیت و آموزش بویژه مختلف هایدرحوزه شهرستان این پتانسیل به باتوجه

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت گسترش شورای جلسه مصوبه سومینو نود و  یکصد برابر آمده،بعمل هایپیگیری

 خدمات و پزشکی علوم دانشکده به 12/12/1387 مورخ در حیدریهتربت مامایی و پرستاری دانشکده پزشکی،

 از دانشکده رئیس ابالغ صدور با و گردید منفک مشهد پزشکی علوم دانشگاه از و یافته ارتقاء درمانی بهداشتی

 پذیرش با 1389 سال در را خود فعالیت دانشکده این پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وقت ترممح وزیر جانب

 صورت به کارشناسی درمقطع هوشبری و عمل اتاق مامایی، پرستاری، هایرشته در دانشجو نفر بیست و یکصد

 .کرد آغاز رسمی

پژوهشی _نمودارسازمانی معاونت آموزشی 
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 آموزشی دانشگاه علوم پزشکیهای نمایی خالصه از شاخص

 1399حیدریه سال تربت

 

 *علت منفی شدن درصد رشد، ثابت ماندن فضای آموزشی و کمک آموزشی و افزایش دانشجو می باشد

 

 

 

 

 

 

  

 درصد رشد 1399 شرح

 0 3 تعداد دانشکده

 4.22 74 تعداد اعضاء هیئت علمی

 -6.07 294 تعداد دانشجویان پذیرفته شده

 15.94 160 تعداد دانش آموختگان

 9.2 12.46 نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی

 -12.2 3.52 آموزشی*سرانه فضای آموزشی و کمک 
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 حیدریهفراوانی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت 1-5جدول 

 1399به تفکیک جنسیت و نوع رابطه استخدامی سال  

 رتبه علمی                                                 

 

 نوع استخدام                                    

 مربی استادیار دانشیار استاد

 جمع
 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 12 1 3 5 0 3 0 0 0 رسمی

 22 3 10 9 0 0 0 0 0 پیمانی

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 قراردادی

 4 3 0 1 0 0 0 0 0 مشمول وظیفه

 35 5 11 8 11 0 0 0 0 مشمولین تعهدات قانونی هیئت علمی

 74 12 24 24 11 3 0 0 0 جمع انواع استخدام

 74 36 35 3 0 جمع کل

 

 

 حیدریهفراوانی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت  2-5جدول 

 1399به تفکیک جنسیت، دانشکده و رتبه علمی سال  

 رتبه علمی                              

 

 دانشکده            

 مربی استادیار دانشیار استاد

 جمع
 مرد زن  مرد زن  مرد زن  مرد زن 

 17 3 5 6 3 0 0 0 0 بهداشت

 29 2 4 13 7 3 0 0 0 پیراپزشکی

 27 7 15 4 1 0 0 0 0 پرستاری و مامایی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بیمارستان نهم دی

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 مرکز مطالعات

 74 12 24 24 11 3 0 0 0 جمع دانشکده ها 

 74 36 35 3 0 جمع کل
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بهداشت

23%

مرکز مطالعات

1%

پرستاری و مامایی

37%

پیراپزشکی

39%

نمودار درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

1399به تفکیک دانشکده سال 

رسمی

16%

قراردادی

1%

پیمانی

30%

مشمول وظیفه

6%

مشمول تعهدات 

قانونی هیئت علمی

47%

نموداردرصد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

1399به تفکیک نوع استخدام  سال 
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 حیدریهپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت-فراوانی نیروی انسانی معاونت آموزشی 3- 5جدول 

 1399به تفکیک نوع استخدام و مقطع تحصیلی سال  

 
 

دکتری تخصصی

39%

فوق لیسانس

45%

لیسانس

13%

دیپلم و زیر دیپلم

3%

ی تربت نمودار درصد نیروی انسانی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشک

1399حیدریه به تفکیک مقطع تحصیلی  سال 

 مقطع تحصیلی                                                   

 

 نوع استخدام 

دکتری 

 تخصصی

فوق 

 لیسانس
 لیسانس

فوق 

 دیپلم

دیپلم و 

 زیر دیپلم
 جمع

 12    4 8 رسمی )هیئت علمی(

 7 0 0 4 2 1 رسمی ) غیرهیئت علمی(

 22    13 9 پیمانی ) هیئت علمی(

 5 0 0 4 1 0 پیمانی )غیر هیئت علمی(

 40    19 21 قراردادی و تعهدات قانونی )هیئت علمی(

 3 1 0 2 0 0 قراردادی )غیر هیئت علمی(

 9 0 0 3 6 0 طرحی ) غیر هیئت علمی(

 2 2     مشاغل کارگری

 100 3 0 13 45 39 جمع
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 حیدریه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت -فراوانی نیروی انسانی معاونت آموزشی 4- 5جدول 

 1399به تفکیک واحد محل خدمت و نوع استخدام سال 

 

  

رسمی 

19%

پیمانی

27%

قراردادی 

4%

مشاغل کارگری

2%

مشمول تعهدات قانونی

هیئت علمی و طرحی

48%

ی تربت نمودار درصد نیروی انسانی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشک

1399حیدریه به تفکیک نوع استخدام  سال 

نوع                                   

 استخدام

                                           

 واحد محل خدمت 

 قراردادی  پیمانی رسمی
مشاغل 

 کارگری

طرحی)غیر هیئت علمی(  

 و تعهدات قانونی 

 ت علمیهیئ

 جمع

 26 9 2 3 5 7 معاونت آموزشی 

 17 12  0 3 2 دانشکده بهداشت

 27 9  0 12 6 دانشکده پرستاری

 29 19  0 6 4 دانشکده پیراپزشکی

 0 0  0 0 0 بیمارستان نهم دی )هیئت علمی(

 1 0  0 1 0 مرکز مطالعات

 100 49 2 3 27 19 جمع
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 حیدریهفراوانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت 5 -5جدول 

 1399به تفکیک دانشکده، رشته و مقطع تحصیلی و جنسیت سال  
 

 

 1399حیدریه به تفکیک دانشکده سال توزیع فراوانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت 6 -5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موطع                                                                                               

 رشته                  

 جمع ارشد کارشناسی کارشناسی کاردانی

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

ی
شک

پز
یرا
پ

 

 39 15 0 0 39 15 0 0 آوری اطالعات سالمتفن

 56 30 0 0 56 30 0 0 علوم آزمایشگاهی

 54 22 0 0 54 22 0 0 هوشبری

 0 86 0 0 0 38 0 48 های پزشکیفوریت

 28 21 0 0 28 21 0 0 شناسی پرتو

 1 3 1 3 0 0 0 0 فیزیولوژی پزشکی 

 0 3 0 3 0 0 0 0 بیوتکنولوژی پزشکی 

 0 4 0 4 0 0 0 0 بیو شیمی بالینی

 178 184 1 10 177 126 0 48 جمع روزانه

ت
اش
هد
ب

 

 73 14 0 0 73 14 0 0 بهداشت عمومی

 54 29 0 0 54 29 0 0 بهداشت محیط

 0 0 0 0 0 0 0 0 تکنسین بهداشت دهان و دندان

 127 43 0 0 127 43 0 0 جمع روزانه

ی
مای
 ما
ی و

تار
رس
پ

 

 127 130 0 0 127 130 0 0 پرستاری

 75 0 0 0 75 0 0 0 مامایی

 39 19 0 0 39 19 0 0 اتاق عمل

 241 149 0 0 241 149 0 0 جمع روزانه

 546 376 1 10 545 318 0 48 جمع کل                

 جمع تعداد رشته

ی
شک

پز
را

پی
 

 54 آوری اطالعات سالمتفن

362 

 86 علوم آزمایشگاهی

 76 هوشبری

 86 های پزشکیفوریت

 49 تکنولوژی پرتوشناسی

 4 فیزیولوژی پزشکی 

 3 بیوتکنولوژی پزشکی 

 4 شیمی بالینیبیو

ت
اش

هد
ب

 

 87 بهداشت عمومی
170 

 83 مهندسی بهداشت محیط 

ی
مای

ما
و 

ی 
ار

ست
پر

 

 257 پرستاری

 75 مامایی 390

 58 اتاق عمل

 922 جمع کل
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 حیدریهشاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی تربت دانشجویاننمودار فراوانی 

  1399و  1398ل سا

 
 

 

 

 

 حیدریه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت -فضاهای فیزیکی معاونت آموزشی 7 -5جدول 

 1399به تفکیک نوع سال 
 

 

 

 

 

 

 

  

362

170

390

304

153

353

0

100

200

300

400

500

دانشکده پیراپزشکی دانشکده بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی

99سال 

98سال 

 سرانه فضای آموزشی زیربنا نوع

 آموزشی

 1.08 1000 تئوری

 0.43 400 عملی

 0.43 400 بالینی

 کمک آموزشی

 0.07 70 سایت

 0.54 500 کتابخانه

 0.27 250 مرکز پژوهش

 2.84 2620 جمع 
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 1399حیدریه سال فراوانی آموزش مداوم برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی تربت  8-5جدول 

 

 

 تعداد عنوان

 7 کنفرانس علمی یک روزه

 0 کارگاه 

 

 

 

 1399حیدریه سال های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تربتفراوانی طرح 9 -5جدول 

 

 های تحویواتی دانشگاهی طرحشده به سامانههای ارسال: تعداد طرحشده دریافت هایطرح*

 تصویب رسیده است.ی شورای پژوهشی دانشگاه به هایی که در جلسههای مصوب: تعداد طرح**طرح

 ها قرارداد بسته شده است.های مصوب شورای پژوهشی که نهایتاً با آنهای پییرفته شده: طرح***تعداد طرح

های خاتمه شود و لزوماً طرحهای دارای گزارا پایان طرح گفته میهای خاتمه یافته به طرحیافته: طرحتعداد طرح خاتمه ****

 اند.نرسیده یافته در همان سال به تصویب

 

 

 

  

 طرحتعداد  شاخص ارزیابی

 57 *های دریافت شدهتعداد کل طرح

 24 **های مصوبتعداد طرح

 33 های در دست مجری جهت ویرایشتعداد طرح

 24 ***تعداد طرح پذیرفته شده

 22 ****تعداد طرح خاتمه یافته

 5 ها به اتمام رسیدههایی که مهلت آنطرح

 10 هایی که هنوز زمان دارندتعداد طرح

 10 تعداد مقاالت

 Scopus 10تعداد مقاالت 
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 حیدریه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت –مساحت فضاهای آموزشی معاونت آموزشی  10 -5جدول  

 1399به تفکیک دانشکده ها سال 

 .*علت منفی شدن درصد رشد، ثابت ماندن فضای آموزشی و افزایش دانشجو می باشد

 

 حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تربت Scopus نمودار مقاالت چاپ شده در پایگاه

 2020-2011های سال

 

  

0 2 6
14 14

32

59

129
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ت
اال

مق
د 

دا
تع
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 زیربنا دانشکده            
 تعداد دانشجویان 

 شاغل به تحصیل
 *درصد رشد سرانه فضای آموزشی

 -15.3 0.83 362 300 پیراپزشکی

 -9.7 1.02 390 400 پرستاری و مامایی

 -10.2 1.76 170 300 بهداشت
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 حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تربتPubMed پایگاهنمودار مقاالت چاپ شده در 

 2020-2010سال های 

 

 حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تربتISI نمودار مقاالت چاپ شده در پایگاه

 2020-2010های سال
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 های تحقیقاتی پایان یافته و در حال اجرا فراوانی طرح 11 -5جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 
 

 

 اند.و شروع به اجرا نشده یبدر همان سال تصو 1399در سال  یافتهیانپا یهاطرح می* الزاماً تما

 

 

 پژوهشهای تحقیقاتی مصوب کمیته اخالق در فراوانی طرح 12 - 5جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 فراوانی تعداد اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته به کل اعضای هیئت علمی 13 -5جدول 

 1399 حیدریه سالدانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

 تعداد  نوع طرح

 9 *یافته دانشگاههای تحقیقاتی پایانطرح

 18 های تحقیقاتی در حال اجرا طرح

 27 جمع

 تعداد نوع طرح

 17 های تحقیقاتی مصوبطرح

 2 اعضا هیئت علمی ارتقاء یافته

 4 تبدیل وضعیت استخدامیاعضا هیئت علمی 



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاونت آموزشی پژوهشی 1399سالنامه آماری 

 
110 

 

حیدریههای منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تربتفهرست کتاب 14 -5جدول   

 سال انتشار نوع کتاب نویسنده / مترجم نام کتاب ردیف

 1400 یفتال یانیدکتر محسن قر یآقا یعمل یو سرولوژ یمونولوژیا 1

2 
شده  یو طبقه بند یهپا یممفاه

 یمونوهماتولوژیا
 1399 یفتال یانیدکتر محسن قر یآقا

3 
شده  یو طبقه بند یهپا یممفاه

 یپزشک یمونولوژیا
 1399 یفتال یانیدکتر محسن قر یآقا

 ییدارو یفناوراصول نانو 4
خانم دکتر سعیده 

 عسکریان
 1399 ترجمه

5 
 یابیاجرا و ارزش یزی،ربرنامه یمبان

 سالمت ارتقاء یهابرنامه
 1399 یگردآور آقای دکتر حسین رنجبر

 1399 یفتال یرانیا یدخانم دکتر مروار درسنامه جامع زنان 6

 1398 یگردآور یخانم دکتر معصومه غالم درد یو آناتوم فیزیولوژی 7

8 
 یزیولوژینکته و تست ف ییتاب طالک

 یپزشک
 1398 یگردآور یخانم دکتر معصومه غالم

 1398 یگردآور یخانم دکتر معصومه غالم یعصب یها یماریو ب یکنتژ 9

10 

 یپزشک یشناس میکروب

 یشناس یو باکتر یشناس یکروبم یمبان

 یجامع پزشک

 1398 یفتال آقای دکتر امید عزیزی

11 
با  یبرآورد حجم نمونه در مطالعات پزشک

 PASSو  G*Power یافزارهاکاربرد نرم
 1398 یگردآور یخانم دکتر محبوبه عبداله

 یشگاهاطالعات در آزما یفناور یریتمد 12
 یخش یدکتر مصطف یآقا

 الطائفه
 1398 یفتال

13 
 یپوست یشمانیوزو ل یشمانیابر ل یمرور

 سالک

 یدکتر محمد عل یآقا

 محقق
 1398 یفتال

 آتوزومال غالب و مغلوب یهایماریب 14
 یدهخانم دکتر سع

 یانعسکر
 1397 یفتال

 1397 یگردآور یعقوبی خانم حمیده یائسگیبا  یزندگ 15

 یندر بال ییدارو یجامع و کاربرد یراهنما 16
 یخانم دکتر سمانه کاخک

 مهنه
 1397 یفتال

 یو نانوتکنولوژ هایروسو 17
خانم دکتر سعیده 

 عسکریان
 1396 یفتال

 سرطان یادیبن یهاسلول 18
 یدکتر حسن اژدر یآقا

 یزرمهر
 1394 یفتال

 1394 یفتال یوکیس یزادهعل یهاد یآقا آموزش بهداشت و ارتباطات 19

 1390 یفتال یهاشم حشمت یآقا آموزش بهداشت 20
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 المللیتعداد مقاالت نمایه شده در پایگاههای بین  15 -5جدول 

 2020-2019حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 المللی دانشگاه علوم پزشکیهای بیننمودار مقاالت چاپ شده با همکاری

 2020 -2010های حیدریه سالتربت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللیتعداد مقاالت بین تعداد مقاالت کشوری سال

2019 133 40 

2020 145 45 

 85 278 ها(کل )مجموع سال
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 حیدریه پزشکی تربت نمودار رتبه کمیته تحقیقات دانشگاه علوم

 1399تا  1394سال 3دانشگاه تیپ  24در بین 

 

 

 اعالم خواهد شد. 1400در آذر ماه  1399* رتبه کمیته تحقیقات برای سال 
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 معاونت

 دانشجویی فرهنگی
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 فرهنگی : -مقدمه معاونت دانشجویی

حیدریه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربتهای دانشگاه معاونت دانشجویی فرهنگی یکی از معاونت   

 –اجتماعی  –ها نسبت به فراهم آوردن و تأمین فضای مناسب فرهنگی کوشد همگام با سایر معاونتباشد که میمی

های الزم های دینی و انقالبی و مهیا نمودن زمینهرفاهی جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد و گسترش و تأمین آموزه

های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی با استفاده از قوانین و مقررات نظور حضور نیروهای دانشگاهی در صحنهبه م

های نوین سطح علمی، آوریجاری و نیروهای متخصص و متعهد و تجربیات پژوهشی انجام شده و استفاده از فن

رتقاء داده و از این طریق موجب رضایت رفاهی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان و کارکنان و خانواده آنان را ا

گیرندگان خدمت گردد که تاکنون در زمینه اسکان دانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه و پرداخت تسهیالت و 

های مختلف دانشجویی و هم چنین رساندن فضاهای ورزشی و بهداشت روان دانشجویان با موفقیت عمل نموده وام

 است.

 فرهنگی -دانشجویی نمودارسازمانی معاونت 
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 حیدریه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت -نیروی انسانی معاونت دانشجویی 1-6جدول

 1399به تفکیک مقاطع تحصیلی و نوع استخدام سال  

 

 

 فرهنگی -فضاهای فیزیکی معاونت دانشجویی 2-6جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

 

  

 مقطع تحصیلی                                                          

 

 نوع استخدام 

 دکتری
فوق 

 لیسانس
 لیسانس

فوق 

 دیپلم

 دیپلم و 

 زیر دیپلم
 جمع

 0 0 0 0 0 0 رسمی

 2 0 0 1 1 0 پیمانی

 8 0 2 3 3 0 قراردادی 

 1 0 0 1 0 0 طرمی 

 0 0     مشاغل کارگری

 11 0 2 5 4 0 جمع

 مساحت  نام فضای فیزیکی

 200 فضای اداری)متر مربع(

 6494 خوابگاه دانشجویی

 فضای رفاهی

 )متر مربع(

 420 سلف )سالن غیاخوری(

 2200 سالن ورزشی سرپوشیده

 180 نمازخانه

 30 بوفه
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 فرهنگی دانشگاه-سرانه فضاهای فیزیکی معاونت دانشجویی 3-6جدول 

 1399و  1398سال  حیدریهعلوم پزشکی تربت 

 1399سرانه 1398سرانه  عنوان

 10.11 5.85 خوابگاه دانشجویی

 0.45 0.51 فضای سلف سرویس

 2.37 1.35 سالن ورزشی سرپوشیده

 

 ها و مساجد دانشگاه فراوانی نمازخانه 4 -6جدول 

 1399سال حیدریهعلوم پزشکی تربت

 تعداد عنوان

 - مسجد دانشگاه

 1 نمازخانه دانشگاه

 2 نمازخانه خوابگاه

 3 جمع

 

 1399حیدریه سال های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربتوضعیت خوابگاه 5 -6جدول 

 نام خوابگاه                              

 وضعیت

شهید سپهبد 

 قاسم سلیمانی

حضرت 

 فاطمه)س(
 مجموع متاهلی

 6494 50 5100 1344 مسامت زیربنا )مترمربع(

 640 2 480 158 ظرفیت)تعداد تخت(

 وضعیت مالکیت

 )ملکی/ استیجاری(
  استیجاری استیجاری ملکی
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 1399حیدریه سال های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربتامکانات رفاهی خوابگاه  6 -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام خوابگاه                                                 

 امکانات

شهید سپهبد قاسم 

 سلیمانی

حضرت 

 فاطمه)س(
 متاهلی

 استیجاری استیجاری ملکی نوع خوابگاه

 1 85 38 تعداد اتاق

 1 83 35 تعداد اتاق قابل سکونت دانشجو

 0 1 1 خط تلفن ثابت

 1 84 23 تعداد یخچال

 1 33 40 تعداد کولر

 1 24 11 تعداد سرویس بهداشتی

 1 22 11 تعداد حمام

 0 1 1 سالن مطالعه

 0 1 1 نمازخانه

 0 4 4 تعداد رایانه

 ندارد دارد دارد امکانات اینترنت

 ندارد ندارد دارد کتابخانه



 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 1399معاونت دانشجویی فرهنگی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالنامه آماری 

 
118 

 

 حیدریهفراوانی دانشجویان دریافت کننده وام در دانشگاه علوم پزشکی تربت 7-6جدول 

 1399به تفکیک دانشکده محل تحصیل سال 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کننده وامتعداد دانشجویان دریافت  دانشکده

ت
اش

هد
ب

 

 52 وام تحصیلی

 4 وام مسکن

 7 وام ضروری

 1 وام ودیعه مسکن

 0 2وام شهریه تبصره 

ی
مای

ما
 و 

ی
ار

ست
پر

 

 196 وام تحصیلی

 30 وام مسکن

 17 وام ضروری

 1 وام ودیعه مسکن

 0 2وام شهریه تبصره 

ی
شک

پز
را

پی
 

 177 وام تحصیلی

 32 وام مسکن

 31 وام ضروری

 1 وام ودیعه مسکن

 0 2وام شهریه تبصره 

 549 جمع
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 حیدریه وفراوانی دانشجویان دریافت کننده وام دانشگاه علوم پزشکی تربت 8-6جدول 

 1399مبلغ تسهیالت دریافتی به تفکیک نیمسال در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد دانشجویان دریافت 

 کننده وام
 مبلغ تسهیالت اعطایی به دانشجویان

 کل متاهل مجرد کل متاهل مجرد

وام 

 تحصیلی

 2،376،450،000 803،250،000 1،573،200،000 226 42 184 نیمسال اول

 2،635،325،000 1،005،125،000 1،630،200،000 199 43 156 نیمسال دوم

 وام مسکن
 249،750،000 40،500،000 209،250،000 34 3 31 نیمسال اول

 305،250،000 82،500،000 222،750،000 32 5 27 نیمسال دوم

 وام ضروری
 0 0 0 0 0 0 نیمسال اول

 550،000،000 110،000،000 440،000،000 55 11 44 نیمسال دوم

وام ودیعه 

 مسکن

 330،000،000 330،000،000 0 3 3 0 نیمسال اول

   0 0 0 0 نیمسال دوم

 وام شهریه

 2تبصره 

   0 0 0 0 نیمسال اول

   0 0 0 0 نیمسال دوم

 6،446،775،000 2،371،375،000 4،075،400،000 549 107 442 جمع کل
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 1399حیدریه سال فراوانی دانشجویان مقیم خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی تربت 9 - 6جدول 

 

  

 

 1399حیدریه سالفراوانی دانشجویان شاغل به کار دانشجویی در دانشگاه علوم  پزشکی تربت  10-6جدول 

 

 

 این تعداد اعالم شده کار دانشجویی مربوط به بیمارستان ومعاونت فرهنگی می باشد.

  

 پسران دختران  دانشکده

 54 108 پرستاری و مامایی

 91 78 پیراپزشکی

 3 7 بهداشت

 148 193 جمع

 محل                 

 نیمسال
 جمع ساعت کاری فرهنگی بالینی و بیمارستانی

 9498 23 32 نیمسال اول

 9638 26 32 نیمسال دوم

 19136 49 64 جمع
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 مشخصات و عملکرد کانون ها و تشکل های دانشجویی در 11 - 6جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 

 

 

 

  

 عنوان کانون
زمینه 

 کانون

 تعداد

 اعضای دختر 

تعداد 

 اعضای پسر

برنامه های 

 مصوب

اجرا شده  

 کانون

 عناوین برنامه های اجرا شده

کاف )کتاب، ادبیات، 

 فرهنگ(

فرهنگی، 

 ادبی
10 7 20 

، 6کارگاه های ادبی ، 4شب شعر

 10مسابوات 

 6 11 8 اجتماعی هالل اممر
، پایش 1، اهداءخون 2کارگاه 

 2، مسابوه1فشار خون 

 12 9 7 اجتماعی جهادی
اردوهای جهادی مستمر در 

 مناطق محروم

 5 7 10 اجتماعی خیریه

تهیه و توزیع بسته های غیایی و 

بهداشتی، کمک به دانشجویان 

 کم بضاعت

 20 4 12 میهبی مجابعفاف و 
تهیه،تولید و انتشار محتوی 

 مجازی، مسابوات

 9 9 6 میهبی میهبی
برگزاری مراسم میهبی، اعیاد و 

 شهادت

 23 14 10 هنری فوکوس

تهیه،تولید و انتشار محتوی 

مجازی، مسابوات، کارگاه های 

 آموزشی

 14 6 9 میهبی قرآن و عترت
کارگاه آموزشی، مسابوات، تولید 

 محتوی، محفل انس با قرآن

 گام )گردشگری، اقوام،

 محیط زیست(
 مسابوات، تولید محتوی 8 6 10 اجتماعی

 مسابوات، تولید محتوی،کارگاه 8 32 14 سیاسی بسیج
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 فرهنکی  -عناوین برنامه های اجرا شده در معاونت دانشجویی  12-6جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

 

 

 

  

 عنوان ردیف عنوان  ردیف

 های ماه مبارک رمضانمناسبت 25 بزرگداشت عید نوروز 1

 عید سعید فطر 26 اردوهای جهادی 2

 خیامبزرگداشت  27 شب شعر گرامیداشت فردوسی 3

 اهداء خون 28 جلسات 4

 بزرگداشت آزادسازی خرمشهر 29 محافل انس با قرآن 5

 رملت امام خمینی)ره( 30 اعیاد شعبانیه 6

 گرامیداشت روز پزشک 31 عزاداری ماه های محرم و صفر 7

 گرامیداشت روز شعر و ادب 32 گرامیداشت دهه کرامت 8

 هفته دفاع مودسگرامیداشت  33 گرامیداشت دهه والیت 9

 بزرگداشت مافظ 34 عزاداری دهه فاطمیه 10

 آغاز امامت امام زمان)ع( 35 گرامیداشت دهه مبارک فجر 11

 گرامیداشت هفته ومدت 36 گرامیداشت روز استاد 12

 گرامیداشت هفته بسیج 37 شب شعر شب یلدا 13

 بزرگداشت روز دانشجو 38 اردوهای تفریحی 14

 گرامیداشت روز پرستار 39 زیارتیاردوهای  15

 گرامیداشت روز ومدت موزه و دانشگاه 40 های آموزشیکارگاه 16

 بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی 41 اندیشیهای همنشست 17

 گرامیداشت روز مادر 42 های آزاداندیشیکرسی 18

 گرامیداشت روز پدر 43 هامناظره 19

   و... مسابوات فرهنگی، هنری، ادبی 20

   درختکاری روز طبیعت و روز درختکاری 21

   بزرگداشت سعدی 22

   والدت ائمه 23

   شهادت ائمه 24
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 1399حیدریه سال تعداد اقالم آماری واحد تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی تربت 13-6جدول 

 

 تعداد عنوان

 1 سلف سرویس

 1 آشپزخانه

 0 تعداد کارشناس تغییه

 0 تعداد کارشناس محیط

 0 تعداد اپراتور اتوماسیون تغییه

 12 دانشجویان در هفتهدفعات ارائه لبنیات به 

 3 دفعات ارائه میوه و سبزی به دانشجویان در هفته

 54 میانگین ساالنه آمار رزرو روزانه ناهار دانشجویی

 26 میانگین ساالنه آمار رزرو روزانه شام دانشجویی

 14 میانگین ساالنه آمار رزرو روزانه صبحانه دانشجویی

 3092 پرس ساالنه وعده صبحانه

 10183 ساالنه وعده ناهارپرس 

 5037 پرس ساالنه وعده شام



 

 

 

 

 

 

 معاونت 

 غذا و دارو
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 دارو:تاریخچه معاونت غذا و 

 
دار تااامین و ارتواااء هااای کااالن دانشااگاه، عهاادهمیدریااه در راسااتای اسااتراتژیمعاوناات غاایا و داروی دانشااگاه علااوم پزشااکی تربت    

سااالمت و امنیاات غاایایی، دارویاای و آرایشاای و بهداشااتی بااوده و همزمااان بااا اجاارای طاارح تحااول سااالمت و از اردیبهشاات سااال 

بهداشات، درماان و آماوزا پزشاکی در جایگااه اداره تجهیازات باه تشاکیالت ایان معاونات اضاافه شاد. با اباال  وزیار محتارم  1393

آوری هاای ناوین و امتارام گیاری از کارشناساان متعهاد و کارآماد و همچناین اساتفاده از ابزارهاای قاانونی و فاناین معاونت باا بهاره

 مشتریان انجام وظیفه می نماید.های دینی و اعتوادی جامعه در جلب رضایت ها و باوربه ارزا

معاونت غایا ودارو باا پانج اداره زیار مجموعاه شاامل: اداره غایا و محصاوالت آرایشای و بهداشاتی، اداره دارو و ماواد تحات کنتارل،    

ب در قالاا 1390هااای طبیعاای، مکماال و ساانتی، اداره امااور کنتاارل آزمایشااگاه، اداره تجهیاازات پزشااکی رسااما در سااال اداره فاارآورده

ماادیریت غاایا و دارو در ساااختمانی اسااتیجاری بااه صااورت مسااتول شااروع بکااار نمااود. ایاان معاوناات دارای آزمایشااگاه کنتاارل مااواد 

زاوه ( دارد. بااا توجاه کمبااود نیااروی  –والت غایایی در دو بخااش میکروبای و شاایمی اساات. و همچناین دو شاابکه تحاات پوشاش )مااه

هاای هیاات امناا و همچناین کساب رتباه نخسات منتخاب در شااخص ناوان معاوناتانسانی ، این معاونت توانسته موفاق باه کساب ع

 های غیا و دارو هم سطح گردد.در بین معاونت

 

 نمودار سازمانی معاونت غذا و دارو 
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 حیدریهفراوانی نیروی انسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت 1-7جدول 

 1399م سال به تفکیک واحد محل خدمت و نوع استخدا

 

 

 حیدریهتربتفراوانی نیروی انسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  2-7جدول 

 1399به تفکیک نوع استخدام و مقطع تحصیلی سال 

 

 

 

 

 

 نوع استخدام                                                     

 قراردادی  پیمانی رسمی واحد محل خدمت
مشاغل 

 کارگری

طرحی و 

 kضریب 
 جمع

 11 0 1 4 2 4 مدیریت غذا و دارو

 3 0 0 0 1 2 آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

های خوراکی ، اداره نظارت و ارزیابی فرآورده

 آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 
1 2 0 0 0 3 

 4 2 0 0 0 2 اداره نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی

 1 1 0 0 0 0 نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی واحد

 22 3 1 4 5 9 جمع

 مقطع تحصیلی                                       

 نوع استخدام 
 فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

 دیپلم و

 زیر دیپلم 
 جمع

 9 1 0 1 2 5 رسمی

 5 1 0 2 1 1 پیمانی

 4 2 0 2 0 0 قراردادی 

 k 2 0 1 0 0 3طرحی ، ضریب 

 1 1     مشاغل کارگری 

 22 5 0 6 3 8 جمع
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 1399حیدریه سال فضای فیزیکی معاونت غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی تربت 3-7جدول 

 

 عملکرد اداره نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی  4-7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 های خصوصی* تحت پوشش فراوانی داروخانه 5 -7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 استان اعم از بخش آزاد یا بیمارستانهای خصوصی توسط افراد مویوی یا مووقی تاسیس شدههای * خصوصی: کلیه داروخانه

 باشد.

 کنند.هایی که توسط افراد مویوی یا مووقی در شیفت صبح و عصر فعالیت میروزانه و نیمه وقت: کلیه داروخانه

 .ساعته مشغول فعالیت می باشند 24هایی که توسط افراد مویوی و مووقی به صورت روزی: کلیه داروخانهشبانه

  

 متر مربع 500 ساختمان معاونت

 مترمربع 250 آزمایشگاه

 متر مربع 400 انباردارویی

 شهر
 تعداد داروخانه روزانه

 و نیمه وقت 
 روزیتعداد داروخانه شبانه

تعداد کل داروخانه 

 موجود

 30 3 27 میدریهتربت

 6 0 6 زاوه

 4 0 4 والتمه

 40 3 37 جمع کل

 تعداد عنوان

 5 صدور پروانه تاسیس

 15 صدور پروانه مس ول فنی

 - مناطق محروم مورد نیاز جهت تاسیس داروخانه

 38 داروخانه های خصوصی تحت پوشش
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 های تحت پوشش های خصوصی شهرستاننمودار فراوانی داروخانه

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 20عملکرد کمیسیون قانونی ماده  6-7جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0
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تعداد داروخانه روزانه و نیمه وقت تعداد داروخانه شبانه روزی تعداد کل داروخانه موجود

27

3

30

6

0

6
4

0
4

تربت حیدریه زاوه مه والت

 عملکرد شاخص

 4 تعداد جلسات تشکیل شده

 26 تعداد موضاعات بررسی شده

 0 صدور مجوز تاسیس داروخانه

 0 ابطال مجوز تاسیس داروخانه

 3 ابطال و تاسیس همزمان داروخانه

 10 20ها در کمیسیون قانونی ماده تعداد موارد رسیدگی به تخلفات داروخانه

 2 تبدیل وضعیت خدمات دارویی داروخانه

 0 رسیدگی به موضوعات جابجایی داروخانه
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 عملکرد واحد بازرسی و نظارت فنی معاونت غذا و دارو 7-7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 های قضایی واحد دارو معاونت غذا و داروعملکرد رسیدگی به پرونده 8-7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد شاخص

 21 های خصوصیتعداد بازدید از داروخانه

 3 های داخلی بیمارستانیتعداد بازید از داروخانه

 0 داروخانه تعداد بازدید کارشناسی مرمله اول از محل

 750 هامتوسط امتیاز ارزشیابی داروخانه

 8 های تحت پوششتعداد بازرسی از شبکه

 تعداد شاخص

 0 موارد معرفی به مراجع قضایی و دادگاه

 3 دانشگاه و تعزیرات 11موارد معرفی به کمیسیون ماده 

 3 تعداد تخلفات گزارا شده از داروخانه

 1 تعداد اخطار کتبی به موسس یا مس ول فنی داروخانه

 8 تعداد موارد شکایت از داروهای گیاهی و مکمل

 17 هاشده مربوط به عطاریهای قضایی تشکیلتعداد پرونده
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 کننده داروی مخدر دانشگاه وضعیت موجود واحدهای مصرف 7-9جدول 

 1399حیدریه سال علوم پزشکی تربت

 

 1399سال  حیدریهعملکرد کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت  10-7جدول 

 

 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت میزان ریالی خرید داروهای بیمارستانی و مخدر 11-7جدول

 

 

 

 

 

 

  

 عملکرد شاخص

 22 تعداد مراکز ترک اعتیاد دارای مجوز از دانشگاه 

 2 تعداد مراکز ترک اعتیاد دارای مجوز از بهزیستی 

 1 تعداد بیمارستانها و مراکز درمانی دانشگاهی دریافت کننده داروی مخدر 

 2 تعداد بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی دریافت کننده داروی مخدر

 2 کننده داروی مخدرهای بهداشتی ودرمانی دریافتتعداد شبکه

 33 کننده داروی مخدرتعداد بیماران دریافت

 4 کننده مواد مخدردریافتتعداد جانبازان 

 درصد مشخصات

 گزارا نشده است. میانگین اقالم تجویزی در نسخ

 گزارا نشده است درصد تزریوی

 گزارا نشده است درصد آنتی بیوتیک

است گزارا نشده درصد کورتون  

 شاخص ) به ریال ( عنوان

 132،360،328،980 میزان خرید داروهای بیمارستانی

 23،109،818،793 میزان خرید داروهای مخدر
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 محصوالت آرایشی و بهداشتیهای اداره غذا و شاخص 12 -7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 عملکرد حوزه بازرسی اداره غذا و محصوالت آرایشی بهداشتی  13 -7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 

  

 عملکرد معیار شاخص عنوان شاخص

اند به کل ( ارزیابی شدهSPRPنیاز بهداشتی )های پیشنسبت تعداد وامدهایی که برنامه

 وامدهای تولیدی تحت نظر دانشگاه
100% 100% 

کننده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با درجه نسبت تعداد وامدهای تولید

 به تعداد کل وامدهای تولیدی تحت نظر دانشگاهPRP  عالی 
20% 25% 

نسبت تعداد وامدهای تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با درجه 

 نظر دانشگاهبه تعداد کل وامدهای تولیدی تحت  SPRPضعیف 
20% 6% 

برداری و آزمایش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سطح نسبت تعداد نمونه

 شده در برنامه )دستورالعمل ابالغی سازمان (های تعیین( به کل نمونهPMSعرضه )
100% 100% 

 و باغی محصوالت در شیمیایی کود و کشآفت مجاز مودار پایش برنامه تحوق درصد

 کشاورزی
100% 100% 

 تعداد بازدید  معیار تعداد کل عنوان

 142 فصلی یکبار 31 وامدهای تولیدی

 20 سالی یکبار 20 سردخانه و انبار نگهداری مواد غیایی

 46 سالی یکبار 65 بهداشتیسطح عرضه آرایشی و 

 24 - - سایر موارد

 232 - 116 جمع
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 عملکرد حوزه فنی اداره غذا و محصوالت آرایشی بهداشتی 14 -7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

حیدریه در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت بندی واحدهای تولیدی و مقایسه آنهانمودار درجه

  1399و  1398 سال
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غذایی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

 عملکرد عنوان

 7 تعداد اخطاریه به وامدها

 3 11معرفی به کمیسیون ماده 

 1 معرفی به دادگستری

 1 تعطیلی وامدها

 109 بررسی فرم ساخت و لیبل

 17 بررسی نوشه پیشنهادی

 15 برداریبررسی فرم بهره

 108 برداری شدهتعداد اقالم نمونه

 6 بررسی شکایات
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 های انجام شده در معاونت غذا و داروها و آزمونوضعیت نمونه 15 -7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 های مختلف آزمایشگاه های ارسالی به بخشتعداد نمونه 7-16جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت

 

 

 

 شدهآزمون انجام نمونه منطبق هاکل نمونه  عنوان
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 %59.9 1407 %45.5 102 %20.4 140 اداره نظارت بر مواد غیایی 

 %1.5 36 %8.5 19 %2.8 19 اداره نظارت بر موادآرایشی و بهداشتی 

ت 
اون
مع

ی
شت
دا
به

 

       های وارداتینمونه

 %24.1 566 %36.2 81 %28.7 197 های اماکن عمومی نمونه

 %13.5 315 %2.2 5 %45.8 315 مراجع قضایی  

 PMS  17 2.5% 17 7.5% 24 1%طرح  

 %100 2348 %100 224 %100 688 هاجمع کل نمونه 

 تعداد عنوان
 های صادره در مدت زمان درصد پاسخ

 قابل قبول

 %100 794 هادهی کل نمونهتعداد پاسخ

 %100 216 های میکروب شناسیدهی کل نمونهتعداد پاسخ

 %100 559 های شیمیاییدهی کل نمونهتعداد پاسخ

 %100 19 های آرایشی و بهداشتیدهی کل نمونهپاسخ تعداد
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 1399حیدریه سال عملکرد آزمایشگاه معاونت غذا و دارو ی دانشگاه علوم پزشکی تربت 17 -7جدول 

 

 عملکرد نظارت و رتبه بندی در حوزه آزمایشگاه دانشگاه 18-7جدول 

 1399حیدریه سال علوم پزشکی تربت 

 

 

 کننده )کاالی پزشکی( تجهیزات پزشکی تحت پوششفراوانی اصناف عرضه 19-7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 

 

 

 شاخص عملکرد دانشگاه  عنوان شاخص

( به کل Validationدرصد روشهای آزمون اعتبار بخشی شده )

 روشهای آزمون مورد استفاده
100% 

آزمایی های مهارتدرصد موفویت در اجرای برنامه

(PT/CRM/RM) 
89% 

های های مردود شده در آزمایشگاه به کل نمونهدرصد نمونه

 آزمایشگاه
67.4% 

 تعداد   عنوان

 52 رتبه بندی در موزه آزمایشگاه وامدهای تولیدینظارت و 

 2 بندی در موزه آزمایشگاه همکار نظارت و رتبه

 تعداد شهرستان

 16 میدریهتربت

 1 زاوه 

 2 والتمه

 19 جمع کل
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 مشخصات حوزه فعالیت اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی 20 -7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی فعالیتهای اداره 21 -7جدول 

 1399حیدریه سال دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 

 

 مراکز تحت پوشش اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

تعداد کل 

مراکز تحت 

 پوشش 

 بازه زمانی نظارت

 ماهه 4 3 تابعهبیمارستانهای 

 ماهه 4 5 بیمارستانها و مراکز جرامی محدود غیر دانشگاهی

 ماهه 3 2 کننده تجهیزات و ملزومات پزشکیشرکتهای توزیع

 ماهه 3 19 کننده تجهیزات و ملزومات پزشکیکننده/ عرضهاصناف توزیع

 - 0 شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی

 عملکرد فعالیت ها

 25 بازدیدهای انجام شده از مراکز درمانی تابعه در راستای ارزیابی طرح تحول نظام سالمت

 10 بازدیدهای انجام شده از مراکز درمانی تابعه در راستای ارزیابی نگهداشت

 10 دانشگاهیبازدیدهای انجام شده از مراکز درمانی غیر 

 5 بازدیدهای انجام شده از شرکتهای تجهیزات پزشکی در راستای ثبت شرکت در سامانه اداره کل

بازدیدهای انجام شده از اصناف توزیع کننده/عرضه کننده تجهیزات پزشکی در راستای ثبت وامد 

 صنفی در سامانه اداره کل
42 

بازدیدهای انجام شده از اصناف توزیع کننده/عرضه کننده تجهیزات پزشکی در راستای نظارت بر 

 نحوه عملکرد اصناف 
45 

 2 ثبت شرکتهای تجهیزات پزشکی در سامانه اداره کل

 15 ثبت اصناف توزیع کننده/عرضه کننده تجهیزات پزشکی در سامانه اداره کل

 45 راستای مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی میانگین بازدیدهای انجام شده در
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 فراوانی شرکتهای توزیع کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی حوزه  22 -7جدول 

 1399حیدریه سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 

 

 

 

 حیدریهاقدامات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت 23-7جدول 

1399در حوزه مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور سال   

 

 

 

 تعداد شهرستان

 16 میدریهتربت

 1 زاوه

 2 والتمه

 19 جمع کل

 عملکرد شرح اقدامات شاخص

بازرسی میدانی معاونت از مراکز 

 های سالمت محورتوزیع فرآورده

 96 دارو و مکمل، آرایشی و بهداشتی) داروخانه(

 20 هادارو های گیاهی و عطاری

 122 آرایشی و بهداشتی) مراکز مجاز(

 20 خوردنی وآشامیدنی)انبارها(

 23 تجهیزات پزشکی

بازرسی گشت مشترک از مراکز توزیع 

 های سالمت محورفرآورده

 10 داروخانه و عطاری ها

 46 آرایشی و بهداشتی

 4 تجهیزات پزشکی

 های قاچاق )قلم(کشف محموله

 540 دارو و مکمل) داروخانه(

 35 داروی گیاهی) عطاری ها (

 0 آرایشی و بهداشتی) داروخانه (

 450 آرایشی و بهداشتی) مراکز مجاز عرضه (

 800 کاالی طب

 0 خوردنی و آشامیدنی

بازرسی میدانی معاونت از مراکز 

 توزیع فرآورده های سالمت محور

 185 و کاالی طب بهداشتی مکمل، گیاهان دارویی،آرایشی و دارو،

پمفلت، تراکت، پوستر برگزاری نمایشگاه و کارگاه آموزشی و 

 فضای مجازیو 
26 
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 حیدریهاقدامات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تربت 24-7جدول 

 1399در حوزه مبارزه با پاندمی کرونا سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد اقداماتشرح  شاخص

 

تامین اقالم دارویی و تجهیزات 

 و ملزومات مصرفی پزشکی

 166،782 تعداد اقالم داروی کرونا

 63،515،406،433 بیمارستان پزشکیمصرفی  تجهیزاتمیزان خرید 

 21 کننده کروناهای توزیعتعداد داروخانه

در راستای مبارزه با بازرسی 

-مراکز توزیع فرآورده کرونا از

 های سالمت محور

 96 هاداروخانه و عطاری

 122 آرایشی و بهداشتی

 56 تجهیزات پزشکی

در راستای مبارزه با بازرسی 

-فرآوردهتولید  مراکز کرونا از

 های سالمت محور

 20  آرایشی و بهداشتی

 23 کاالی طب

 159 خوردنی و آشامیدنی

-انجام آزمایش بر روی محلول

 کننده دستعفونی های ضد
 12 تشخیص محلول تولبی از اصلی

اقدامات فرهنگی در راستای 

 مبارزه با کرونا
 مورد 41 و فضای مجازیپمفلت، تراکت، پوستر 
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