
محل اجراءنام پروژهردیف
سبزواربیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه1
پردیس دانشگاهدانشکده پیراپزشکی2
نوده انقالباورژانس 3115
بیمارستان واسعیکلینیک ویژه دانشگاه4
شهر رودابمرکز درمانی 10 تخته روداب5
شهر ششتمدمرکز درمانی 10 تخته ششتمد6
شهرستان جوینمرکز جامع سالمت روستایی حکم آباد7
شهرستان جغتايزیست پزشک جغتاي8
شهرستان جغتايزیست پزشک محمدآباد گفت9
سبزوارهمراه سراي بیمارستان امداد 10
سبزوارهمراه سراي بیمارستان واسعی11
سبزوارمرکز جامع سالمت شهري کوشک12
جذندراورژانس 13115
نوباغاورژانس 14115
سبزواردرمانگاه چهارراه فرودگاه15
روستاي طبسدرمانگاه طبس16
عباس آباد عربمرکز جامع سالمت عباس آباد عرب17
کالويخانه بهداشت روستایی18
آریانخانه بهداشت روستایی19
تندكخانه بهداشت روستایی20
کهنه آبخانه بهداشت روستایی21
یحیی آبادخانه بهداشت روستایی22
سویزخانه بهداشت روستایی23
باشتینخانه بهداشت روستایی24
نامنخانه بهداشت روستایی25
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مزینانخانه بهداشت روستایی26
فیض آبادخانه بهداشت روستایی27
 حکم آباد خانه بهداشت روستایی28
حسین آباد میرزامومنخانه بهداشت روستایی29
عباس آباد ملکخانه بهداشت روستایی30
احمد آباد ملکخانه بهداشت روستایی31
کالته میمريخانه بهداشت روستایی32
کالته اندادهخانه بهداشت روستایی33
راه چمنخانه بهداشت روستایی34
قلعه نو و شفیع آبادخانه بهداشت روستایی35
زورزمند خانه بهداشت روستایی36
ریوادهخانه بهداشت روستایی37
جغتايخانه بهداشت روستایی38
دیوانگاهخانه بهداشت روستایی39
نوروزيخانه بهداشت روستایی40
رباط جزخانه بهداشت روستایی41
نوده انقالبخانه بهداشت روستایی42
نقابپایگاه بهداشت شهري 43
سبزوارمرکز تحقیقات کهورت44
سبزوارسالمتکده طب سنتی45
سبزوار و حومهبازسازي و مرمت شبکه بهداشت شهري46
بیمارستان واسعیهمراه سراي بیمارستان47
بیمارستان امدادهمراه سراي بیمارستان48
سبزوارکلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی 49
بیمارستان واسعیبخش جراحی قلب باز 50
بیمارستان واسعیبخش رادیوتراپی51
سلطان آبادمرکز درمانی 10 تخته خوشاب52



داورزنمرکز درمانی 10 تخته داورزن53
پردیسمسجد طرح جامع پردیس54
بیمارستان واسعیVIP بیمارستان واسعی55
پردیس دانشگاهمهمانسراي ویژه مدعوین و میهمانان56
سبزوارفضاي آزمایشگاهی پروتز دندان57
سبزوارمرمت و بازسازي ستاد مرکزي58
داورزنشبکه بهداشت داورزن59
پردیسفاز اول سالن چند منظوره ورزشی60
حومهخانه بهداشت روستایی از بسیج سازندگی61

طرح هتلینگ بیمارستانی 62
بیمارستان هاي واسعی ، شهید بهشتی ، 
ولیعصر جغتاي ، قمر بنی هاشم جوین ، 

شهیدان مبینی

بیمارستان واسعی ، امدادي ، شهیدان مبینی ، بهسازي اورژانس بیمارستانی63
قمر بنی هاشم جوین

سبزوارداروخانه بیمارستان امداد 64
سبزواراحداث پایگاه بهداشت شهري جعفرآباد 65
حومهاحداث 6 واحد پایگاه بهداشت روستایی66
سبزواربخش اورژانس امدادي67
شهرستان جوینبخش اورژانس نقاب68
سبزواربخش روان واسعی69
سبزوارایزوله تنفسی بیمارستان واسعی70
سبزواربخش طب هسته اي 71
سبزوارسی تی اسکن بیمارستان واسعی72



سبزواررادیوتراپی بیمارستان واسعی73
سبزوارمرکز صالحیت بالینی74
شهرستان جغتايتوسعه بلوك زایمان جغتاي75
سبزواراحداث پایگاه سلمت شهري امام رضا76
سبزواراحداث پایگاه سالمت شهري رسالت77
سبزواراحداث پایگاه سالمت شهري شهرك ابوذر78
سبزواراحداث پایگاه سالمت شهري توحیدشهر79
شهرستان داورزنپایگاه اورژانس  جاده اي چشام80
شهرستان جوینپایگاه اورژانس  جاده اي عباس آباد عرب81
شهرستان داورزنپایگاه اورژانس  جاده اي مقیسه82
روستاي فسنقرپایگاه اورژانس  جاده اي فسنقر83
سبزوارمرکز بهداشتی درمانی عباس آباد عرب84


