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 1400 تیر تیلغا 98 رماهیاز ت النیگ یخالصه عملکرد دانشگاه علوم پزشک

 

 

  

 



 

 

 و علم میدان در آنها اساتید و دانشجویان تالش کندمی متمایزها دانشگاه سایر از را پزشکی علوم هایدانشگاه که آنچه

 کمی افزایش پیشگیری و درمان پزشکی علوم هایدانشگاه مسئله در را تایید قابل هاینشانه توانمی اکنون و است عمل

 و هاخواسته با هاواقعیت فاصله اما کرد مشاهده دوردست نقاط به درمان و بهداشت خدمات گسترش و دانشجو و استاد

 .است الزم تالش و همت مطلوب، مقاصد به رسیدن و اهداف تحقق برای و نیست کم شعارها

 پزشکی علوم زمینه در کمی افزایش. شتافت بیماران همه کمک به بتوان حقیقتا که کند پیدا اعتال آنچنان باید پزشکی دانش

 ایگونه به باید زمینه این در دولت هایریزیبرنامه بنابراین کرد تفکیک گسترش مسئله از تواننمی را علمی سطح ارتقا و

 گسترش هدف این تحقق برای و باشند داشته دسترسی درمان سرچشمه و پزشک به ثروتمند و فقیر از اعم مردم همه که باشد

 عهده باید دولت و است ضروری کامل و اصلی موثر مفید داروی به مردم دسترسی نیز و آن بودن ارزان و پزشکی خدمات

 .است آن برای اهمیت اول درجه در مردم و است مردم برای دولت زیرا باشد مهم وظیفه این انجام دار

  



هزارنفر و همچنین  500بر دو میلیون و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در استان گیالن جهت ارائه خدمات به جمعیت ثابت بالغ 

های بهداشتی، درمانی و همچنین آموزشی روبرو بوده است.ساختزیرهای عدیده در میلیون نفری، همیشه با چالش 5جمعیت شناور بالغ بر   

های شغلی و همچنین ایجاد تجمعات اعتراضی های پرسنلی و غیر پرسنلی، نارضایتیمیلیارد تومانی، تعویق چندین ماهه پرداختی 600بر های بالغبدهی

عمرانی، کمبود نیروی انسانی متخصص و...  ازجمله فشارهایی بود که از دوسال قبل در نظیر تجمعات بازنشستگان، ناتمام بودن بسیاری از پروژه های 

همه مشکالت و موانع کار بسیار بزرگ، دشوار و گاها ای، بر حوزه سالمت گیالن سایه انداخته بود و فائق شدن بر اینهای زیرساختی و توسعهکنار ضعف

 رسید.ناممکن به نظر می

، با توجه به چالشهای متعددی که دانشگاه با آن روبرو بوده است  98م مدیریتی جدید دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مردادماه سال بعداز شروع بکار تی

ها در حوزه های مختلف بهداشتی و درمانی که مسئوالن عالی کشور نیز بارها به آن اذعان داشته اند، با بحران ماندگیو باوجود همه کاستی ها و عقب

ای هانی شیوع ویروس کرونا نیز مواجهه شد. ایجاد تعامالت درون و برون سازمانی، همکاری با مسئولین استانی و کشوری در تمام سطوح و نهادهج

م پزشکی علونظامی و انتظامی از جمله  نماینده محترم ولی فقیه، سپاه قدس گیالن، ارتش، دادگستری و سایر سازمانها، ایجاد قرارگاه مشترک دانشگاه 

خدمت و سپاه قدس جهت مهار بحران بی سابقه بوجود آمده هم نتوانست از فشار مضاعف وارد آمده بر سیستم بهداشت و درمان معیوب استان بکاهد و 

 رسانی به شهروندان با چالشهای زیادی روبرو شد که خود، نارضایتی ها در حوزه پرسنلی و سطح جامعه را به همراه داشت.

های اصلی مسئوالن دانشگاه رفع کاستی و عقب ماندگیها در حوزه بهداشت و درمان بود و خدمتگزاران عرصه بهداشت رایطی یکی از دغدغهدر چنین ش

شگاه این ترتیب این مهم در دستور کار و اولویت دانبه ؛و درمان با عزمی راسخ بدین مهم پرداختند تا فقر را از چهره استان و مردمان صبور آن بزدایند

 .قرار گرفت

 های های عمرانی نیمه تمام بخصوص پروژهتوسعه زیرساختهای بهداشتی درمانی و آموزشی استان: پیگیری پروژه

 طرح تحول نظام سالمت

تان گیالن های بهداشتی، درمانی و آموزشی اسیکی از رویکردها و توجهات محوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن طی دو سال اخیر رشد و توسعه زیرساخت

های پشتیبانی سپاه نظیر قرارگاه و بودجه، منابع نیروهای مسلح ازجمله ارتش و همچنین کمکاست و در این راستا میلیاردها تومان اعتبار از سازمان برنامه

 االنبیا بوده است.سازندگی خاتم

های مختلف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمرانی در بخش هایهای حوزه سالمت استان گیالن توقف در عملیات اجرایی طرحیکی دیگر از ضعف

های تخصصی و ویژه در راستای طرح تحول سالمت طرح کلینیک ۱0هایی مثل سایت جامع دانشگاهی الکان و حدود بود که نمونه آن رها شدن پروژه

 بود.

ها کلینیک تمام ازجمله مجتمع آموزشی دانشکده پزشکی و دهنی نیمههای عمرااین دانشگاه پروژههای مستمر و مجدانهبه حول قوه الهی و با تالش

های رازی و پورسینا در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیالن قرارگرفته و برای شروع تخصصی طرح تحول سالمت در کنار احداث و توسعه بیمارستان

 بودجه کشور جهت تأمین منابع الزم برگزارشده است. و مچنین رئیس سازمان برنامهاالنبیا سپاه و ههای کارشناسی با قرارگاه سازندگی خاتمکار نشست

های دانشجویی برای دانشجویان مجرد و متأهل های دانشگاه علوم پزشکی گیالن در بُعد آموزشی کمبود و حتی فقدان خوابگاهیکی دیگر از عمده چالش

دفمند این دانشگاه توانست خوابگاهی را به جهت ارتقای سطح رفاه دانشجویان خریداری کند و های مستمر، منظم و هبوده که در این جهت با پیگیری

 توان گفت اکنون اغلب دانشجویان این دانشگاه از خوابگاه مستقل و درخور دانشجویی برخوردار هستند.می

 

  توسعه زیرساخت ها : تامین تجهیزات و لوازم پزشکی 



های بهداشتی، درمانی و آموزشی، در حوزه تجهیزات و لوازم پزشکی نیز با چالشهای عدیده و مشکالت متعدد در زیرساخت استان گیالن عالوه بر کمبودها

 ای مواجه بود.

 رویکردهایطی یک سال اخیر در کنار توسعه زیرساخت بهداشتی درمانی و آموزشی در استان گیالن، تأمین و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی یکی دیگر از 

، تجیز بیمارستانها به اسکن CT این دانشگاه بوده که تاکنون توانسته بخش اعظمی از نواقص را در این حوزه جبران کنند که افزایش تعداد دستگاههای

 ها است.های آنای از نمونهقلم انواع تجهیزات پزشکی سرمایه 850و یا توزیع  ICU هایهای اکسیژن ساز،  تامین تختدستگاه

  بودجه و اعتبارجذب 

های بهداشتی درمانی و آموزشی، تأمین تجهیزات و لوازم پزشکی و همچنین رفع مشکالت در حوزه آموزش و عمران دانشگاه مستلزم توسعه زیرساخت

ای ستمر و منظم بخش عمدههای هدفمند، مجذب بودجه و تأمین اعتبار الزم است که در این راستا دانشگاه علوم پزشکی گیالن توانسته با تعامل، رایزنی

میلیارد تومان طی یک سال اخیر  ۳50بر  وبودجه به ارزش بالغها ردیف محل برنامهترین آناز بودجه سالمت کشور را به خود اختصاص دهد که عمده

 .بوده است

 های دانشگاهکاهش بدهی 

های مجدانه و مستمر بیش از نیمی از آن مان بدهکار ای داشته با تالشمیلیارد تو 600بر  دانشگاه علوم پزشکی گیالن پیش از یک سال اخیر بالغ

های دانشگاه در مقایسه با چند سال اخیر سرعت بیشتری داشته و ای که پرداخت مطالبات و بدهیگونهشده و این رویه همچنان ادامه دارد بهتصویب

 رند.پیمانکاران مطالبات کمتری طی سالیان گذشته از این دانشگاه دا

 پیگیری مطالبات پرسنلی شاغلین و بازنشستگان 

اکنون رئیسه دانشگاه بوده که همتوجه و برجسته هیئتپیگیری مطالبات پرسنلی شاغلین و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی گیالن از دیگر نکات قابل 

داکرده و بازنشستگان نیز در این دانشگاه تمام مطالبات خود را تا پایان ماه کاهش پی ۳در بخش پیگیری مطالبات پرسنلی شاغلین و غیر پرسنلی به کمتر از 

 دریافت کردند. 98سال 

 اخذ مجوز جذب نیروی انسانی و جذب هیئت علمی 

ان هست، هزار نفر از جمعیت گیالن که به بدون احتساب جمعیت شناور است ۷00میلیون و  ۲یقیناً ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی به بیش از 

علمی معرفی علمی متعهد، متخصص بوده که در این حوزه نیز دانشگاه علوم پزشکی گیالن به جذب نیروی انسانی و هیئتنیازمند نیروی انسانی و هیئت

 توجهی از این بخش را جذب کند.های مدیریتی خود قرار داده و توانسته سهم قابلرا از دیگر سیاست

 

  



 1400لغایت تیر  98از تیر اقدامات مهم دانشگاه خالصه 

 : و بودجه ای اقدامات مهم دانشگاه در حوزه مدیریت مایل

وع بکار تاز ابتدای   یبدهکار  ی از جملهمتعدد یچالشها دانشگاه با ،  98ماه سال تی  در  النیگ  دانشگاه علوم پزشیک د یجد ت  یر یمد میشر

، معوقات  ارد یلیم ۶۷۰بالغ بر  ، روبرو  12-24تومانی ی ناتمام بودن بسیاری از پروژه های عمرانی ماهه پرسنیل و پزشیک و همچنی 

مورد توجه قرار گرفت.بدین  سال اخی   دو دانشگاه علوم پزشیک گیالن یط  د اصیلرویکر رفع این مشکالت بعنوان  بوده است. 

 منظور اقدامات ذیل انجام شد: 

  :میلیارد تومان  850بالغ بر پرداخت مطالبات پرسنیل 

  میلیارد تومان 100پرداخت مطالبات غیر پرسنیل: بیش از 

  :ات پزشیک ز  میلیارد تومان 70جمع کل خرید تجهیر

  :
ز
 میلیارد تومان 234جمع کل پرداخت پروژه های عمران

  وی طریح به محل بند  850انتقال حقوق  میلیارد  تومان 70با اعتبار ساالنه « و»نیر

 ز اخذ بودجه برقراری ردیف اعتبا  جایگزین رازی ، شفا و پورسینا رشت و همچنیر
ز
ری جدید جهت ساخت مراکز آموزشی درمان

 میلیارد تومان 1800بالغ بر   سال رها شدن 25جهت ساخت و تکمیل دانشکده پزشیک سایت الکان بعد از 
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 آموزشی  مرکز  نظیر  دانشگایه بیمارستانهای آزمایشگاه 10 درونسپاری  
ز
 آزمایشگاه 7 و ... و  الزهرا  و  رازی و  حشمت درمان

 نزدیک ای آینده در  دیگر 

 ز بیمارستانهای دانشگایه به  دستگاههای مختلف  تجهیر

 و  کمکهای سازمان برنامه و بودجه 
ی
 کمکهای وزارن

  ز بسیی سازی جهت استفاده از بیش از پزشک متخصص   130جذب بالغ بر  متعهد خدمت و همچنیر
ز
 130فولتایم درمان

 پزشک متخصص دانشگایه در کلینیکهای وابسته دانشگاه
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مطالبات پرسنل-دستاورد مالی دانشگاه 

98تعداد ماههای معوقه در تیر 99تعداد ماه معوقه در اسفند 1400تعداد ماه های پرداختی خرداد

 :ها نهیمنابع و کاهش هز تیریاقدامات دانشگاه به منظور مد

 ،  و ی پرسنیل هاپرداختی  شاهد بروز شدنبا توجه به اقدامات فوق الذکر توسط مسئوالن دانشگاه در دو سال اخیر

 یر اخ بودیم.  پروژه  دانشگایه 64بالغ بر  تماما
 
  پروژه بهداشتی  32 ا

ز
 ر یتومان با حضور وز  ارد یلیم 389بالغ بر  درمان

م بهداشت ز  محیی   50بر بالغ  کینزد ای ندهیاست و در آ دهیگرد  حافتتا  نیر
ز
ز ندیگر  پروژه عمران خواهد  به بهره برداری یر

تومان از  ارد یلیم 200و با طلب بالغ بر  1400 بهشتیها تا ارد یبدهکار  هیکلبا پرداخت  دانشگاه  رسید. در حال حاضز 

  . استمایل قرار گرفته تومان در تراز مثبت  ارد یلیم 100حدود  با مبلغز  گر مهیب یهاسازمان



 استان گیالن
ز
 الف(افزایش فضاهای بهداشتی و درمان

  ی و بهره برداری از  بیمارستان تالش با اعتباری بالغ بر  میلیارد تومان  30تکمیل، تجهی 

  ی و بهره برداری از  بیمارستان لنگرود با اعتباری بالغ بر  میلیارد تومان 20تکمیل، تجهی 

 

 
 

 ی اورژانس بیمارستانهای  توسعه میلیارد  15بالغ بر  تخت 20با انزیل ، اعتبار  تومانمیلیارد 23بالغ بر  تخت 24با   یراز و تجهی 

 اعتبار تومان میلیارد  8با  تخت 12با  و فومن اعتبار تومان 

 

         
 

 
 

 

 



  ی گیالن 610افزایش  در یط دو سال اخیر  تخت به تخت های بسیی

 تخت   78 افزایشICU/CCU    توسعه  گیالندر :
ی
 در حشمت( CCUتخت  50و   در پورسینا   ICU تخت  25) برنامه آن

 
  سال 10راه اندازی دستگاه رادیوترانی شتابدهنده مرکز آموزشر درمانی رازی رشت بعد از 

  ی آزمایشگاه مرکز آموزشر درمانی رازی رشت با هزینه بالغ بر  میلیارد تومان 25افتتاح طرح توسعه و تجهی 

  (ی بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستان رازی  میلیارد  تومان 8تخت(:   30تکمیل و تجهی 

  ین سالمت با ی بیمارستان رازی با کمک خی  ی بخش دیالی  ی و تخت جدید:  12تعمی  و تجهی   میلیارد تومان 15دستگاه تخت دیالی 

 میلیارد تومان 60با اعتبار   تخت 120با  افتتاح مرکز اورژانس پشتیبان سایت الکان 

  نه بخش ایجاد و راه اندازیCT  آستانه، تالش و شا صومعه رودش، لنگرود، الهیجان، رودبار، آستارا، در بیمارستانهای ناسک ،

:    تومانمیلیارد  90بالغ بر  با اعتبار  رشت رازی درمانی  و  مرکزآموزشر  جهت  مراکز   CT Scanدستگاه  یراه انداز )برنامه های آن 

حشمت  نا،یپورس ور،یشهر  17  ( رشتشفا و دکی 

  میلیارد تومانی  21بازسازی و راه اندازی دستگاه اسکن هسته ای مرکز آموزشر درمانی فوق تخصیص حشمت رشت با اعتبار 

  با اعتبار دو میلیارد تومان راه اندازی بخش رادیولوژی بیمارستان رودش 

             
 

 

 

 

 

 



 برنامه  میلیارد تومان 24بالغ بر با اعتبار  های رودش، فومن و ماسال ویژه تخصیص بیمارستان های احداث و راه اندازی کلینیک( 

                 ، الهیجان، صومعه شا، آستارا، لنگرود، آستانه، رودبار شهرستان رشت ژهیو  هایکینیکلراه اندازی   : های آن  

 

  

  رشت با اعتبار چهار میلیارد تومان الکان شهر شپوشیده بهسازی مجموعه ورزشر 

 میلیارد تومان سهبا اعتبار  راه اندازی کلینیک تخصیص دندان پزشیک رشت 

  میلیون تومان 600میلیارد و  18با اعتبار  رازی رشتمرکز اموزشر درمانی احداث و راه اندازی فاز اول آزمایشگاه 

  با اعتبار دو میلیارد تومان رازی رشت مرکز آموزشر درمانی بهسازی آنکولوژی 

 ی شهرستان تالش  با اعتبار چهار میلیارد تومان احداث مسکن متخصصی 

  ی خرید انه شهید سلیمانی دانشگاه علوم پزشیک گیالنو بهره برداری از  ، تجهی    میلیارد تومان 32با اعتبار  خوابگاه دانشجونی دخی 

 : ی دوم د یخر جهت  ) برنامه آن    جذب اعتبار انجام شده است( تومان ارد یلیم 70بالغ بر  یا نهیبا هز   )پرسان( نی خوابگاه دانشجو ی 

 با اعتبار دو میلیارد تومان احداث و راه اندازی سالن همایش های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشیک گیالن 

  دانشکده داروسازی دانشگاه با یک میلیارد و یک صد میلیون تومان آزمایشگاه های تحقیقان   1فاز بهره برداری از 

  تخته  6 ایجاد بخشICU  میلیون تومان 500با اعتبار هشت میلیارد و  فوق تخصیص پورسینا رشت مرکز آموزشر درمانی   تروما 

 میلیون تومان 500میلیارد و  15رشت با اعتبار  احداث و راه اندازی آزمایشگاه سلویل ملکویل مدافعان سالمت رودبارتان 

  میلیون تومان 300با اعتبار یک میلیارد و  والیت رشتمرکز آموزشر درمانی احداث کلینیک درد 

   میلیارد تومان 31با اعتبار  فوق تخصیص قلب و عروق دکی  حشمت رشت مرکز آموزشر درمانی توسعه 

 

 
 

 

 

 

 



 با اعتباری بالغ بر ب
ز
ات درمان ز ز تجهیر  میلیارد تومان 70( تامیر

ات پزشیک مورد نیاز)بالغ بر  ز ز بیمارستانهای استان به تجهیر ات پزشیک( در بحران کرونا شامل 850تجهیر ز  قلم تجهیر

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 99اسفند الی 98  مرداد 98الی تیر  92سال  

 خرید تجهیزات

تعداد ساالنه  میلنگین 

 شدهاقالم خریداری 

 92-98 

 به ریال خریدساالنه  میانگین 

92-98 

تعداد  میلنگین  ساالنه

اقالم خریداری شده 

98-99 

 میانگین ساالنه خرید به ریال

98-99 

 ۷,500,000,000 ۲94 ۱,۱66,000,000 69 تخت بستری

 ۳,400,000,000 ۳9 500,000,000 ۲6 تخت ویژه

 9,450,000,000 ۱ ۳,000,000,000 ۱ رادیولوژی ستون سقفی

۱5/0 سی آرم  408,000,000 5/0  ۲,۳00,000,000 

5/0 اسکنسی تی   5,500,000,000 5 ۳60,000,000,000 

 6,000,000,000 8 ۲,400,000,000 4 ماشین بیهوشی

میکروسکوپ )جراحی چشم و 

 گوش و حلق و بینی
8/0  ۱,500,000,000 ۱ ۱,500,000,000 

 ۱8۱,۲00,000,000 ۱86۱ 6۳,000,000,000 ۱058 سایر

 

 ی ی   CTدستگاه  9تامی  شا، آستانه، تالش و مرکزآموزشر و درمانی بیمارستانهای آستارا، رودبار، الهیجان، رودش، لنگرود، صومعه و تجهی 

 میلیارد تومان 8اسالیس هر دستگاه بالغ بر  CT 16رازی رشت  به دستگاه 

 ی ی   34تامی   دستگاه همودیالی 

 ن ساز ثابت  با اعتباری بالغ بر  17راه اندازی ر  لیارد تومان            می 27دستگاه اکسی 

9  2دستگاه رادیولوژی و  
ی
 دستگاه ماموگراف

15  ی بیهوشر  دستگاه ماشی 

30  
 و اکوسونوگرافی

  دستگاه سونوگرافی

189  دستگاه ونتیالتور وCPAP  و BIPAP 

274   دستگاه مانیتور عالیم حیان 

 ال بیمارستانی دیگر 300حدود ات پزشیک جیی ی  دستگاه تجهی 

 د تومان اعتبار  جهت راه اندازی بخش آنژیوگرافی پریفرال پورسینامیلیار  10جذب 



 مقایسه مبالغ خرید
 

 
 

 

 

 ساله(2تعداد دستگاهها )میانگین  ساله( 8تعداد دستگاهها )میانگین  دستگاهنام  

BIPAP 4 16 

 9 5 تخت عمل

 7 5 چراغ اتاق عمل

 8 6 دستگاه اکو سونو

 8 6 دستگاه بیهوشی

 2 1 دستگاه پرتابل رادیولوژی

 5 2 دستگاه رادیولوژی

 1 1 دستگاه رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی

 8 5 دستگاه سونوگرافی

 5 1 دستگاه سی تی اسکن

 79 36 دستگاه ونتیالتور

 C-ARM 1 1رادیولوژی سی آرم 

 17 4 ونتیالتور پرتابل

 9 2 اکسیژن ساز

 17 16 دبالیز

 

0

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

800,000,000,000

900,000,000,000
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 ارقام به  لایر



 :
ز
یک و طرح های عمران ز  اقدامات مهم دانشگاه در حوزه مدیریت منابع فیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 :
ز
 اقدامات عمده در حوزه اورژانس پیش بیمارستان

  اعتبار میلیارد تومان 2: سوت پرواز  40راه اندازی پایگاه اورژانس هوانی با بیش از 

  فته به ناوگان اورژانس :   17افزودن  میلیارد تومان اعتبار 44دستگاه آمبوالنس پیرسر

    پایگاه اورژانس هوانی  1پایگاه جدید جاده ای و  5افتتاح 

  ی کادر تخصیص اورژانس پیش بیمارستانی  تامی 

  نده رودبار، شماره لنگرود  2رشت، شماره  11احداث و راه اندازی پایگاه های اورژانس چوبر و شالماء شفت، رودپیش فومن، جی 

 میلیون تومان 500میلیارد و  14با اعتبار حدود 

 

 

 

  پروژه 64برپروژه های اتمام یافته: بالغ  تعداد 

  پروژه 53:  1400تعداد پروزه های قابل افتتاح تا پایان 

  و برنامه ریزی جهت اجرانی نمودن انعقاد قرارداد با 
ی

د  قرارگاه خاتم االنبیاء هماهنیک ز   ساخت بزرگدو پروژه  جهت پیشیر و تجهیر

  تختخوانی شفای سایت الکان 179رازی و بیمارستان  بیمارستان  تختخوانی جایگزین 380بیمارستان

   د پروژه های بزرگ عمرانی دانشگاه قرارگاه خاتم االنبیاء انعقاد قرارداد با ماه   جهت پیشیر ز   ساخت: 14۰۰در تی  و تجهیر

 پزشیک سایت الکان و دانشکده  بیمارستان پورسینا تختخوانی جایگزین  380بیمارستان

 



 اقدامات مهم دانشگاه در حوزه بهداشت: 

  قاسم سلیمانی  شهید  اجرای موفق طرح وزین شدار دلها 

  ی کووید در شهرستان های استان 24و  16راه اندازی مراکز  ساعته برای نمونه گی 

  خانه بهداشت و مراکز خدمات جامع سالمت 30نوسازی و احداث بیش از 

 ی و راه اندازی آزمایشگاه  میلیارد تومان 3های تشخییص سلویل مولکویل کرونا در درمانگاه بعثت:  تجهی 

  ی و راه اندازی آزمایشگاه مولکویل رودبارتان: اعتباری بالغ بر  میلیارد تومان 16تجهی 

  توسعه زیرساختهایIT  ی  میلیارد تومان 6دستگاه کامپیوتر:  579با تامی 

  اصالح بسی  شبکه در شبکه های بهداشت و مراکز :  میلیارد تومان 3درمانی

 

 :  
ی

 اقدامات مهم دانشگاه در حوزه آموزشی و فرهنیک

  با ظرفیت ) ان ) شهید قاسم سلیمانی  خوابگاه  دانشجونی دخی 
ی  میلیارد تومان 32تخت:  300خرید و تجهی 

  :میلیارد تومان 70جذب اعتبار  خرید خوابگاه  دانشجونی پرسان 

  ات آن ی  تعمی  خوابگاه پرسان و نوسازی تجهی 

                        
 باز سازی دانشکده پرستاری و مامانی رشت 

  :شیک ی  میلیارد تومان 3بهسازی کلنیک دندانیی

 حفظ و ارتقای کیفیت آموزش به گوایه رتبه های بورد و قبویل های گزارش شده و المپیاد 

 سالمت شدن سند توسعه متوازن آموزش عایل نی نها 

 یو راه انداز  سیامضاء تفاهم نامه جهت تاس:  
 

 11 رشته در مقطع کارشناش ارشد 

 7 رشته در مقطعPh.D  

 شیک ز  یک رشته در مقطع دستیاری دندانی 

 یک رشته در مقطع فوق تخصص 

 

  هئیئت علیم کنونی دانشگاه450از کل  18 و  17و 16هیئت علیم در فراخوان  114جذب 

 

 1400 99 98 97 96 95 94 93 92 شاخص

 40 ۲ ۷5 - ۱۱ ۳ ۲۲ ۱۳ ۱۳ تعدا د جذب هیئت علیم
 ۱4 ۳۲ ۷0 6 ۱۳ ۳۲ - - - تعداد ارتقا رتبه هیئت علیم



 :  اقدامات مهم دانشگاه در حوزه پژوهشی

 راه اندازی کوهورت سالمندان 

  حلزونراه اندازی مرکز کاشت 

   مقاله علیم در مجالت معتیر  500چاپ بیش از 

  طرح تحقیقان  در حوزه پزشیک 120تصویب 

  کت جدید فناور 20استقرار بیش از  هسته و شر

 

 

 تا کنون 98سال  98قبل از  شاخص مقایسه ای

 Scopus 675 887تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه 
ز الملیل  474 102 تعداد مقاله با مشارکت بیر

 320 262 انتشار مقاله نویسنده اول
 

 :
ز
وی انسان  اقدامات مهم دانشگاه در حوزه مدیریت نیر

  وی قراردادی   76جذب  نی 

  پرستار فعال در بحران کرونا در قالب آوای سالمت 184جذب 

  99نفر در آزمون استخدام پیمانی سال  530مجوز جذب بالغ بر 

  18 و  17و 16هیئت علیم در فراخوان  114جذب 

  پزشک فولتایم درمانی  140جذب بالغ بر 

  نفر بهورز 261برگزاری آزمون استخدام 

 

 دانشگاه علوم پزشیک بلند مدت برنامه های
ی
 آن

   ی ساخت و تکمیل  میلیارد ریال 4۰۰۰سایت الکان: اعتبار مورد نیاز:    تختخوانر  4۰۰بیمارستان پیگی 

  پروژه های بهداشت(-کلینیکهای ویژه-تکمیل پروژه های طرح تحول نظام سالمت ) اورژانسهاتالش جهت 

 تالش جهت تکمیل و ساخت دانشکده ها در سایت الکان 

 ی بیمارستان  تالش جهت  ساخت میلیارد  11۰۰۰ طبقه و رازی: اعتبار مورد نیاز:   8تختخوانر پورسینا در  38۰و تجهی 

 ریال

ی بیمارستان  و   تالش جهت  ساخت  تختخوانر شفای سایت الکان 1۷9تجهی 

 

  یبرنامه ها
ی
ات پزشیک دانشگاه علوم پزشیک آن ز  درحوزه تجهیر

  دستگاه 4یو راه انداز  د یخر MRI نهی: هز وز ی  و پ ،تالشینا،راز یپورس درمانی  پژوهشر  آموزشر  جهت مرکز فوق تخصیص 

 تومان ارد یلیم 2۰بالغ بر 

  دستگاه 4یو راه انداز  د یخر MRI نهیو فومن: هز  لنگرود،رودبار،انزیل درمانی  پژوهشر  آموزشر  جهت مرکز فوق تخصیص 

 تومان ارد یلیم 2۰بالغ بر 

 یبخش آنژ  یانداز  راه 
ی
 تومان ارد یلیم 14بالغ بر  نهی: هز نا یپورس درمانی  پژوهشر  آموزشر  مرکز فوق تخصیص وگراف



  دستگاه کی یو راه انداز  د یخر CT Scan  2بالغ بر  نهی: هز نا یپورس درمانی  پژوهشر  آموزشر  تخصیصجهت مرکز فوق 

 تومان ارد یلیم

  دستگاه کی یو راه انداز  د یخر CT Scan تومان ارد یلیم 3.5بالغ بر  نهیو الزهرا: هز  ور یشهر  1۷جهت مراکز فوق تخصیص 

  دستگاه کی یو راه انداز  د یخر CT Scan حشمت: هز  جهت مراکز فوق تخصیص  تومان ارد یلیم 3.5بالغ بر  نهیشفا و دکی 

  دستگاه کی یو راه انداز  د یخر CT Scan تومان ارد یلیم 3.5بالغ بر  نهیفومن: هز  امام حسن مجتتر  مارستانیجهت ب 

 

 

 

 و همچنان تالش برای فردای بهتر دانشگاه و کشور در حوزه سالمت ادامه دارد...

 

 

 

 

 


