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 درباره ما

با استعانت از درگاه الهی و در سایه توجهات و عنایت ویژه مسئولین محترم خدمتگزار در نظام مقدس 

جمهوری اسالمی، شبکه بهداشت و درمان مراغه با توجه به شایستگی ها و توانمندیهای موجود رسماً 

به از سوی شورای عالی گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور  1391اسفند ماه سال  28در 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه ارتقا یافت. ارتقایی که به حق شایسته 

 مردم شریف و شهر تاریخی ، فرهنگ دوست و علم پرور مراغه بود. 

مراغه در گذشته نیز توانسته بود نقش مهم و موثری را در تحقق اهداف نظام سالمت و ارتقای 

به مردم منطقه و حتی برای شهرهای همجوار ایفا نماید که با این ارتقا  شاخصهای بهداشتی و درمانی

 نقش و رسالت این شهر کهن فزونی یافت. 

سیستم بهداشتی و درمانی شهرستان مراغه با دارا بودن یک دانشکده پرستاری و مامایی ، دو 

خانه  72ه بهداشتی ، پایگا 3شتی درمانی ،مرکز بهدا 14، و یک بیمارستان در حال ساختبیمارستان 

در اواخر  115پایگاه اورژانس  3باب آزمایشگاه تشخیص طبی و  1آموزشکده بهورزی ، و  1بهداشت ، 

به همت ، تالش و پیگیری مسئولین محلی با صدور مجوز رسمی توسط شورای  1391اسفند ماه سال 

مانی مراغه ارتقا یافت و با عالی گسترش وزارت متبوع به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در

 انفکاک از دانشگاه علوم پزشکی تبریز دارای ردیف بودجه ای مستقل گردید.

نفر  550رشته کارشناسی و کاردانی با حدود  9در حال حاضر دانشکده علوم پزشکی مراغه دارای 

تان در حال تختخوابی و یک بیمارس 110و  137ر عضو هیات علمی ، دو بیمارستان نف 35 دانشجو ، 

تختخوابی با تحت پوشش قراردادن شهرهای همجوار عجبشیر ، بناب ، چاراویماق ، ملکان  160ساخت 

استان آذربایجانشرقی و شهرهای میاندوآب ، تکاب ، شاهین دژ استان آذربایجانغربی به فعالیت خود 

 .ادامه می دهد
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 تاریخچه:

اساس مصوبه سی و هفتمین نشست شورای  دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان مراغه بر

نفر دانشجوی رشته کارشناسی  30با پذیرش  1369گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 

 پیوسته پرستاری فعالیت خود را آغاز نمود.

 محلی انجام گرفت.دو سال اول فعالیت دانشکده با همت هیات امنای 

پست هیات  26پست اداری و  26با  1371وزیران در سال  با تصویب چارت سازمانی دانشکده در هیات

علمی و جذب نیروی انسانی به عنوان یک واحد مصوب دولتی با استفاده از بودجه دولتی فعالیت خود را 

 ادامه داد.

استقالل مالی و اداری دانشکده با تصویب شورای  1385بر اساس پیگیری های انجام یافته در سال 

 یر ابالغ شد.گسترش و امضاء وز

 با اختصاص ردیف بودجه مستقل، بودجه دانشکده تعیین و تصویب شد. 89در سال 

با تصویب شورای گسترش دانشکده پرستاری و مامایی مراغه به دانشکده علوم پزشکی و  1391در سال 

 خدمات بهداشتی درمانی مراغه تبدیل شد.

 به فعالیت خود ادامه می دهد.نفر دانشجو  550رشته و متجاوز از  نهدر حال حاضر این دانشکده با 
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 پروژه های ساختمانی و فضای فیزیکی:

مترمربع با 2500در ساختمانی با زیربنایی به مساحت  1369دانشکده پرستاری و مامایی مراغه در سال 

د را نفر فعالیت خو100غذاخوری و خوابگاهی با ظرفیت  –سالن اجتماعات  -اداری –فضاهای آموزشی 

 شروع کرد 

 عکس دانشکده قدیم

 

 

 100مترمربع در زمینی به مساحت حدود  8000که همزمان، شروع عملیات احداث ساختمانی با زیربنای 

 1386پروژه در سال % 50تکمیل حدود  واین پروژه با هزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال  هکتار شروع گردید.

 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
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 عکس دانشکده جدید

سالن  -جلد کتاب 7000کتابخانه ای با  –کالس استاندارد مجهز به وسایل سمعی بصری  12در حال حاضر 

آزمایشگاههای مجهز و اتاقهای  -سایت کامپیوتری )فیبر نوری(  –نفر  200خوابگاهی با ظرفیت  -اجتماعات

 د. ومی ش محسوبای فیزیکی دانشکده پراتیک از فضاه

 چشم انداز آینده:

استراتژی های تدوین شده در سه مضمون استراتژیک آموزش، پژوهش، عمران و توسعه که تمام 

فعالیتهای دانشکده  در حال و آینده مطابق با ماموریت و چشم انداز دانشکده را در بر می گیرد تقسیم 

 بندی می شوند که شامل:

برای ارتقاء و پایش فعالیتها و برنامه های مرتبط با حوزه بهینه سازی و ایجاد ساختار و تشکیالت مناسب 

 آموزش

فرهنگی( با بهره گیری از مبانی و الگوهای  –پژوهشی  -ایجاد محیط آموزشی چند پتانسیلی )علمی

 علمی و تجربیات مثبت مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور

 رآیند برقراری روابط علمی با مراکز معتبر در جهت ارتقاء رتبه علمی دانشکدهتدوین ف

 بکارگیری تکنولوژی و دانش افزایی و ارتقاء کیفیت آموزش بصورت به روز
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 تجهیزبیشتر فضاهای آموزشی و پژوهشی و توسعه و بهبود برنامه ها و روشهای نوین آموزش

 مقاطع تحصیالت تکمیلی مطابق با نیاز منطقهو  )دکتری حرفه ای( توسعه رشته های علمی

 افزایش درصد اعضای هیات علمی

 افزایش جذابیت دانشکده برای جذب و حفظ دانشجو و اعضای هیات علمی با درجات علمی باالتر 

 توتنمند سازی نیروی انسانی کارآمد

 تهای مردمی برای توسعه زیرساختها.جذب منابع مالی و کمک ها و مشارک

 

 :بیمارستان ها

هم زمان با بیمارستان  1300تخت در سال  138با  ،بیمارستان سینا شهرستان مراغه،اولین بیمارستان 

 .سینای تبریز افتتاح و به بهره برداری رسید

تحت عنوان شیروخورشید سرخ برای ارائه خدمات درمانی به  1312دومین بیمارستان این شهر در سال  

 . بیماران افتتاح گردید

ساله با مساحت  80بیمارستان شهید دکتر بهشتی کنونی مراغه )شیر و خورشید سابق( با قدمت  

هجری شمسی از امالک باغات گلدیکلو بود که حکمران مراغه ساالر ناصر  1309متر مربع در سال  11000

 1312سال تومان معامله شد. و از  350فاطمی خریداری و توسط هیئت شیرو خورشید سرخ به قیمت 

 برای خدمات درمانی به بیماران مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

 

 



6 
 

 

 نمایی از بیمارستان شیر و خورشید
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بیمارستان از این شکوفایی  .پس از انقالب اسالمی این مرکز تحت عنوان هالل احمر به کار خود ادامه داد

با بخشهای زایشگاه ، جراحی زنان و مردان آغاز با تغییر نام به بیمارستان شهید دکتر بهشتی  1364سال 

و گسترش خدمات درمانی با جراحیهای  ICUو  CT SCANبا راه اندازی بخشهای  1378شد و از سال 

 و ارولوژی  و زنان ، مغز و اعصاب ، چشم و ارتوپدی به اوج خود رسید.  ENTعمومی و 

ه و انتقال بخشهای جراحی به آن مرکز بیمارستان با افتتاح بیمارستان امیرالمومنین مراغ 1380از سال 

  1388بهشتی با بخشهای زایشگاه ، جراحی زنان و زایمان ، کودکان و نوزادان ارائه خدمت کرد . در سال 

NICU  .نیز در این بیمارستان افتتاح گردید 

 بیمارستان امیرالمومنین )ع(

نفر از اهالی روستا نوا  15متر مربع توسط  9145/8حت ازمین بیمارستان امیرالمومنین )ع( مراغه به مس

پروانه ساخت آن اخذ و عملیات آن توسط  8/12/73دا گردید. در تاریخ ها 27/1/71به شکل هبه به شماره 

متر مربع می باشد که با  78122دفتر فنی وزارت مسکن و شهرسازی آغاز گردید. مساحت زیر بنای آن 

 تجهیز و به بهره برداری رسید. 80وابی در نیمه دوم سال تختخ 96عنوان بیمارستان تیپ 


