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اخذ مجوز و تاسیس دانشکده بهداشت 

 

اخذ مجوز و تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی بابل 
                 

 حوزه آموزش



های آموزش رشته اخذ مجوز و راه اندازی 

: 

 ICUفوق تخصص ( 2  بیماریهای مغز و اعصاب    تخصص (1 

 رادیوانکولوژیتخصص (4اعصاب        تخصص جراحی مغز و ( 3

 ارشد قارچ شناسی پزشکیکارشناسی (6بالغین            تخصص گوارش فوق (5

 (در حال انجام)دکترای مامایی ( 8محیط        کارشناسی ارشد بهداشت ( 7

 کارشناسی ارشد بهداشت عمومی  (9

 جراحی-ارشد پرستاری داخلیکارشناسی (10

 پذیرش دانشجویان پرستاری در واحد پردیس بین الملل(11
                                           

 

 



 سایر اقدامات حوزه آموزش
 ایستگاه 100تاسیس مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه با 

 ایستگاه 30تاسیس مرکز آزمون الکترونیک دانشکده پزشکی با 

 (با کمک خیرین)استودیوی ضبط و پخش آموزش مجازی دانشکده پزشکی 

 راه اندازیSkill Lab  در مرکزEDC دانشگاه 

رامسرآموزشی دانشکده -اخذ مجوز و اعتبار ساختمان اداری 

 عضو هیات علمی جدید از طریق فراخوان کشوری69جذب 

 



 اهم دستاوردهای پژوهشی

 اخذ مجوز آزمایشگاه جامع تحقیقات 

 97برگزاری کنگره بین المللی جراحی مغز و اعصاب در سال 

 بزگزاری بیست و یکمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی

 (99مرداد )دانشجویان علوم پزشکی 

 در میان  7به رتبه  96در سال  13ارتقاء جایگاه پژوهشی از رتبه

 IIدانشگاههای تیپ 

 کسب رتبه دوم کمیته تحقیقات دانشجویی در بین دانشگاههای تیپII  

 (1399دانشگاه در سال  68در میان  8رتبه )



 سالمتراه اندازی چندین برنامه ثبت بیماری و پیامدهای 

 

 دانشجوییرتبه های برتر دانشجویان کمیته تحقیقات در کنگره های ملی کسب 

 

 رتبه هفتم کشوری مجله انگلیسی زبان کسبIJMCM  مرکز تحقیقات بیولوژی
 مولکولیسلولی 

 

 کسب رتبه اول تا سوم برتر واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای

 کشور 1دانشگاه کالن منطقه  6دانشگاه در میان بیمارستانهای 
 

 اهم دستاوردهای پژوهشی 



 دانشجویی-اهم اقدامات حوزه فرهنگی 

در حال پایان بودن نمایشگاه دایمی دانشگاه با سازه مدرن بومی 

(شهید قاسم سلیمانی)ساخت زمین چمن مصنوعی خوابگاه برادران 

 راه اندازی زمین چندمنظوره ورزشی در پردیس دانشگاه 

احداث سالن مطالعه مرکزی خوابگاه برادران 

شروع ساخت سالن ورزشی خوابگاه خواهران 

 



نوسازی کامل سالن غذاخوری و بوفه مرکزی دانشگاه 

 نهال هیرکانی سازگار با محیط در محوطه دانشگاه 7000کاشت 

 حضور فعال در جشنواره های فرهنگی، هنری و قرآن و عترت و نشریات و

 کسب رتبه های تک رقمی در بین تمام دانشگاههای کشور

حضور فعال دانشجویان در فعالیتهای جهادی، خیریه، قرآنی، فرهنگی و هنری 

 

 دانشجویی-اهم اقدامات حوزه فرهنگی 



 اهم اقدامات حیطه درمان و بهداشت

 خانه بهداشت 33مرکز خدمات جامع سالمت و  3ساخت 

 تختخوابی بابلسر 250تامین اعتبار و کلنگ زنی بیمارستان 

 فاز (ساخت% 60)، دانشکده طب سنتی (ساخت% 60)پروژه های بیمارستان گلیا ،

%  95)، مرکز درمانی نوین امیرکال (ساخت% 60)دانشکده دندانپزشکی  2

 ، (ساخت% 60) و کلنیک تخصصی الله آباد(ساخت

 راه اندازی مرکز کاشت حلزون در بیمارستان روحانی بعنوان دوازدهمین بیمارستان

 کشور با پوشش استانهای شمال کشور



ساخت همراه سرا در بیمارستان شهید رجایی بابلسر 

 (به همت خیرین)تخت دیالیز  100در حال پایان بودن مرکز جامع دیالیز با ظرفیت 

 پرسنل بهداشتی و درمانی از طریق مبادی رسمی کشور 500جذب حدود 

 جذب دهها میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی خیرین برای ملزومات و..... 

 اندازی کلینیک امید بابل و کلینیک خشرودپی و کلینیک عصر بیمارستان شهید رجایی بابلسرراه 

 (به همت خیرین)بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی شهیدان شعبان زاده افتتاح 

 طبیعیبیمارستان برتر کشور در ترویج زایمان  10گرفتن بیمارستان یحیی نژاد جزء قرار 

 

 اهم اقدامات حیطه درمان و بهداشت



 اهم اقدامات حیطه درمان و بهداشت

 آمبوالنس بنز اسپرینتر نو دستگاه  6تهیه 

افتتاح اولین پد استاندارد بالگرد امدادی اورژانس در منطقه لفور 

 پایگاه ودر  15به  96پایگاه در سال 10رساندن پایگاه های فعال اورژانس از

 پایگاه دیگر 3حال ساخت 

نفر در سال  120به  97نفر  در سال  70افزایش نیروهای اورژانس بابل از

1400 

 

  

 



 تهیه تجهیزات پزشکی گرانقیمت

تانک اکسیژن برای بیمارستان روحانی 

سی تی اسکن برای بیمارستانهای یحیی نژاد و کودکان امیرکال 

سی تی سیموالتور برای بیمارستان شهید رجایی بابلسر 

نصب و راه اندازی دستگاه آنژیوگرافی دوم بیمارستان روحانی 

 دستگاه دیالیز هیات امنایی 30تهیه 



 بیمارستانهای روحانی، بهشتی و یحیی نژادبرای سازهای اکسیژن 

5 دستگاه اکو پیشرفته برای بیمارستانها 

 دستگاهECMO (ریه مصنوعی ) اولین و تنها )روحانی برای بیمارستان

 (دستگاه موجود در استان

 دستگاهC-ARM برای انجام جراحیهای عروقی همزمان با تصویر برداری 

30  (با کمک خیرین)دستگاه یونیت دندانپزشکی 

MRI بیمارستان بهشتی 

 دستگاههای مربوط به کاشت حلزون 

 

 تهیه تجهیزات پزشکی گرانقیمت



 کرونا

 هزار بیمار  260ویزیت 

 (95)هزار نفر  22هزار بیمار با بهبودی  23بستری% 

 (مورد 930فوت حدود )مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری 

ایجاد اولین مرکز واکسیناسیون خودردیی استان 

 دانشگاه اول کشور 5در واکسیناسیون همواره جزو 

 هزار دوز  580واکسیناسیون 

 %(80)هزار دوز اول  360             

 %(47)هزار دو دوز  210             





 :  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  بعنوان دستگاه اجرائی  1400و  1399،1398در سالهای

 .قابل تقدیر در استان شناخته شد

 

  بهداشت تقدیر وزیر  مورد  1398و  1397همچنین در سال

 . پزشکی، جناب آقای دکتر نمکی قرار گرفتدرمان و آموزش 








