
 :سان رضوي تشكيل شده موافقت نمودمركز استان خرا كه در 26/2/1391هيئت وزيران درجلسه مورخ 
  

  :ات زير اقدام نمايدموزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به اجراي تصمي           

  
  1391اد ، تربت حيدريه و نيشابور در سال احداث خوابگاههاي دانشجويي در دانشگاههاي علوم پزشكي گناب) 1
احداث و تجهيز شبكه بهداشت و درمان در شهرستانهاي طرقبه شانديز، تايباد، زاوه ، بجستان ، جغتاي ، خوشاب ، جوين، ) 2

  1392و  1391فيروزه و باخرز طي سالهاي 
نظام سطح ي توسط استان بر اساس ثاده اي احداانس شهري و جتجهيزات مورد نياز پايگاههاي اورژتأمين آمبوالنس و ساير ) 3

  1392و  1391بندي خدمات طي سالهاي 
  ).تختخوابي) 320(به ) 160(توسعه از(تختخوابي نيشابور ) 320(احداث بيمارستان سيصد و بيست ) 4
دردانشگاه علوم  مطالعه ايجاد دانشكده هاي داروسازي، پيراپزشكي، طب سنتي، پرستاري ، مامايي و علوم وفنون جديد) 5

  پزشكي مشهد و احداث آنها در طي سالهاي برنامه پنجم
  1391تختخوابي شهرستانهاي طرقبه شانديز در سال ) 64(شروع احداث بيمارستان ) 6
  1391براي دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه در سال ) MRI(تأمين يك دستگاه ) 7
  توسط بخش غير دولتيصدور مجوز ايجاد دانشكده دندانپزشكي سبزوار )8
مركز انتقال  )3( مركز جمع آوري خون در مشهد و) 4(ريال جهت تجهيز ) 70.000.000.000(اختصاص مبلغ هفتاد ميليارد ) 9

  1391خون در شهرهاي نيشابور، نربت حيدريه و سبزوار پس از احداث توسط استان در سال 
  1391شده توسط استان در سال دستگاه اتوبوس سيار خونگيري خريداري ) 2(تجهيز ) 10
دستگاه ) 20(دستگاه گروپ ساتيك خون، ) 1(ريال براي خريد ) 50.000.000.000(اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ) 11

) 3(دستگاه  سل و اتراتومات، ) 2(دستگاه  سانتريفوز بانك خون، ) 5(دستگاه  هندسيلر اتوماتيك ) 50(اكستراكتور اتوماتيك ، 
دستگاه شيگر پالكت ) 5(دستگاه شيگر اتوماتيك خونگيري،) 30(دستگاه سستم آفرزي ) 2(دستگاه بالست فريزر انجماد پالسما، 

  .با مشاركت مساوي استان 1392و  1391و انكوباتور و ساير تجهيزات مورد نياز طي سالهاي 
نظام  تين جامع زنان و بيمارستان جايگزين سرطان در شهرك سالمت مشهد با رعايمطالعه و احداث بيمارستان جايگز) 12

  1393تا  1391سطح بندي خدمات درماني طي سالهاي 
  1391در سال ) ع(صدور مجوز ايجاد دانشكده علوم پزشكي دانشگاه بين المللي امام رضا) 13
%) 60(استان و خيرين و شصت درصدي %) 40(درصدي  تكميل بيمارستان اكبر در شهرك سالمت مشهد با مشاركت چهل) 14

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
  بررسي ، مطالعه و در صورت تأييد مطالعات ، اجراي موارد ذيل) 15
  ايجاد ساختمان اداري و آموزشي دانشكده بهداشت تايباد-الف
  باال واليت باخزر) شبانه روزي(ايجاد احداث مركز درمان بستر -ب
  تأسيس دانشكده پرستاري و مامايي در شهرستان جوين -ج
  تختخوابي) 32(ارتقاء مركز درمان بستر شهرستان خوشاب به بيمارستان  -د
  .تختخوابي رشتخوار) 32(راه اندازي و تجهيز بيمارستان  -هـ
  ايجاد درمانگاه شبانه روزي در بخش سليمان شهرستان زاوه-و
تختخوابي در شهرستان فيروزه و يك ) 32(باب بيمارستان  تختخوابي در شهرستان زاوه يك) 32(ايجاد يك باب بيمارستان  -ز

  تختخوابي در شهرستان طرقبه شانيديز) 96(باب بيمارستان
  ارتقاء دانشكده پرستاري و فوريتهاي پزشكي شهرستان تربت جام به دانشكده علوم پزشكي -ح
  .شهر مشهد ريزه مركز بخش ميان واليت تايباددر ) شبانه روزي(ايجاد مركز درمان بستر -ط

تكميل پرسنل بيمارستانهاي جغتاي  تأمين پزشك متخصص و تجيهزات مورد نياز بيمارستانهاي مه والت، جوين، و كالت و) 16
  و سرخس


