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  تهیه وتنظیم :

  واحد آمارواطالع رسانی

  1384بهمن ماه 
  

  

  

  

ــال   ــرم درس ــکی جه ــوم پزش ــا  1356دانشــکده عل ــذیرش  ب  40پ

دانشجوي پزشـکی فعالیـت خودراآغازنمود.کـه پـس ازپیـروزي      

 5000بازیربنـاي  1364انقالب اسالمی ساختمان دانشکده درسال 

ــال    ــازي گردیدودرســـ ــع بازســـ ــذیرش 1365مترمربـــ باپـــ

نفردانشــجوي پرســتاري فعالیــت  20نفردانشــجوي پزشــکی و90

مجددخودراآغازنمود.دانشکده پس ازادغام با واحدهاي بهداشـتی  

درمانی تغییرعنوان یافت وبه طورمستقل تحـت نظـارت مسـتقیم    

  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی قرارگرفت 

  

  

    45تعداد کل پزشکان متخصص درسطح شهرستان:
  112تعدادکل پزشکان عمومی درسطح شهرستان :

  26درسطح شهرستان:  تعدادکل دندانپزشکان
  18درسطح شهرستان:  تعداد داروخانه

    12درسطح شهرستان: تعداد آزمایشگاه
  مرکز 4درسطح شهرستان:  تعدادمراکز رادیولوژي
  مرکز 7ح شهرستان: درسط تعداد مراکز فیزیوتراپی

  مرکز 5درسطح شهرستان:  تعدادمراکزبینایی سنجی
  مرکز1: 115مرکز اورژانس 

  پایگاه1پایگاه اورژانس شهري:
  پایگاه3پایگاه اورژانس جاده اي: 

  

   

         
  

  1352سال بهره برداري اولیه: 

  عالیت: آموزشی ودرمانی وعمومینوع ف 

  تخت110تعداد تخت مصوب: 

                    تخت 130ال: تعداد تخت فع

  :فعالبخشهاي 

  تخت فعال 14 بخش زنان وزایمان   

  تخت فعال  42بخش جراحی عمومی   

  تخت فعال 27    بخش اطفال           

  تخت فعال 19     بخش داخلی         

  تخت فعال ccu                  4بخش 

  تخت فعال 24  بخش اورژانس        

  :ودرمانگاه وابسته جوددربیمارستانسرویسهاي مو  

ــگاه،پاتولوژي،فیزیوتراپی،داروخانه،      رادیولوژي،آزمایشـــــــــ

ــایی ــ،ســـنجی  بینـ ــوگرافیال ونوگرافی،ماموگرافی،سـ  کترومیـ

  اکوکاردیوگرافی،الکتروکـــــــــــــــــــــــــــــــــــاردیوگرافی

ــتت ــالیز   ســـــــ ــمی،پیس میکر،دیـــــــ  ،ورزش،تاالســـــــ

  لیزتراپی،توپوگرافیالکتروآنسفالوگرافی،

 درمان ودارومعاونت 



بیمارستان 
 هنري تخصصی فوق کلینیک پیمانیه

 ن پیمانیهکلینیک بیمارستاپلی 

  

  

  

  

  

 به نام کلینیک فوق تخصصی هنـري  مطهري درمانگاه بیمارستان

مـوردبهره بـرداري    1384درسـال   که جنب بیمارستان واقع شده

  باشد: قرارگرفت وداراي تخصصهاي ذیل می

ــق   ــکی،گوش وحلــ ــم پزشــ ــان وزایمان،چشــ داخلی،اطفال،زنــ

ــب  روانپزشـــــکی،،وبینی،ارتوپدي،پوســـــت وآمیزشـــــی قلـــ

وعروق،جراحی عمومی،جراحی کلیـه ومجـاري ادراري ،جراحـی    

مغــز واعصــاب،عفونی،طب فیزیکــی وتوانبخشــی،داخلی مغــز     

  واعصاب،بیهوشی،پزشکی اجتماعی

  

  

  
مـی باشـد وداخـل بیمارســتان     1380سـال بهـره بـرداري اولیـه     

  پیمانیه واقع شده است.
  تخصصهاي موجود:

داخلی،اطفال،زنــــــان وزایمان،چشــــــم پزشــــــکی،گوش،حلق 
وبینی،ارتوپدي،پوست وآمیزشی،روانپزشکی،قلب وعروق،جراحی 
عمومی،جراحی کلیه ومجاري ادراري،جراحی مغز واعصـاب،طب  

  ی، داخلی مغزواعصابفیزیکی وتوانبخشی،عفون
  

  
  

  

  
  1379سال بهره برداري اولیه: 

  نوع فعالیت: آموزشی درمانی وعمومی
  128تعداد تخت مصوب:

  132تعداد تخت فعال:
  

  بخشهاي فعال:
  تخت فعال 28)         1بخش داخلی (
  تخت فعال 28)         2بخش داخلی (

  تخت فعال ICU                5بخش
  تخت فعال CCU              6بخش 

  تخت فعال 9بخش اورژانس           
  تخت فعال 28بخش جراحی مردان   
  تخت فعال  28بخش جراحی زنان     

  
  :ودرمانگاه وابسته سرویسهاي موجوددربیمارستان

  آزمایشگاه ،پاتولوژي، ، بینایی سنجی،فیزیوتراپی، رادیولوژي،
ــه، مام ــکن،   داروخانـــ ــی اســـ ــی تـــ وگرافی،سونوگرافی،ســـ

اکو.کــــــــــــــــاردیوگرافی، الکتروکــــــــــــــــاردیوگرافی،  
سیستوسکوپی،الکتروآنسفالوگرافی،برونکوسکوپی،کلونوسکوپی،

  سنگ شکن،رکتوسیگموئیدوسکوپی،پیس میکر
  
  
  
  

  
  
  
  

  مرکز 6مرکز بهداشتی درمانی شهري فعال :
  پایگاه 5تعداد پایگاه بهداشتی درمانی شهري فعال: 

  مرکز 8مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعال :
     خانه 62تعداد خانه بهداشت فعال: 

  
  
  

  رشته هاي تحصیلی موجود:
 عمــلوشـبري واتــاق  کــاردانی ه پزشکی،کارشناسـی پرســتاري، 

  نفر 424:شاغل به تحصیل اندانشجوی

  نفر 54تعداداکل اعضاي  هیئت علمی:  

  نفر1دانشیار: 

  نفر26استادیار:  

   نفر 17مربی: 

  خوابگاههاي گلستان وبوستان (دختران)خوابگاه : 

  
  

  
  

 معاونت بهداشتی

 آموزشیمعاونت 


