
 بسمه تعالی

 گزارش عملکرد دانشکده علوم پزشکی مراغه

 حوزه درمان 

اخذ چک لیست های  و موافقت پدافند غیرعامل و محیط زیست کشور و مصوب نمودن آن و شامل  23پیگیری مستندات ماده  -1

 تختخوابی  350تخصیص اعتبار از طرحهای تملک و دارایی بیمارستان 

 :)ع(مومنین لبیمارستان امیرا -2

 متر مربع  98به متراژ در بیمارستان امیرالمومنین   ct scanایجاد بخش  -

 

 



 متر مربع 200 ان امیرالمومنین تدیالیز بیمارسایجاد بخش  

 

 متر مربع  400به متراژ  ) در حال اجرا (تخت  12با تعداد   icuایجاد بخش  -

 

 مقاوم سازی اتاق ترانس بیمارستان امیرالمومنین  -

 



 

 کابل کشی تابلو های برق  -

 

 لیتری  600راه اندازی دو دستگاه اکسیژن ساز  -

 

 

 

 

 



 

 

 اجرای موتورخانه بیمارستان امیرالمومنین ) ع(  -

 

 

 

 



 

 

 

 بیمارستان شهید دکتر بهشتی  -3

 به متراژ  بهسازی بخش پست پارتوم بیمارستان شهید بهشتی  -



 

 بیمارستان سینا  -4

 ایجاد انبار و پارکینگ -

 

 نصب سایبان برای برج خنک کن  -



 

 نصب نرده استیل برای کلیه پنجره ها  -

 

 میت در اتاقهای بخش جراحی نصب دیوار پوش سو -



 

 

 متر مربع  1920به متراژ  تحویل و راه اندازی کلینیک ویژه  -5

 

 متر مربع  150به متراز  پهرآباد  115احداث و تکمیل محوطه سازی  -6



 

 حوزه بهداشت 

 پروژه های بهداشتی  -7

 متر مربع  288به متراژ کرمجوان تکمیل پروژه  -

 

 متر مربع 650با زیر بنای  درصدی90 تقریبی تکمیل پروژه سهند با پیشرفت -



 

 متر مربع  3700با زیر بنای  2تکمیل فاز یک و شروع عملیات اجرایی فاز  -

 

 )در دست اجرا ( به همراه واگذاری محوطه ساز آن توسط پیمانکار طالبخان توسط خیر مرکز جامع سالمت تکمیل پروژه  -



 

 

 متر مربع 288تکمیل پروژه مرکز جامع سالمت نوا به مقدار  -

 

  اتمام پروژه خانه بهداشت کهالن )خیر ساز( -



  توسعه خانه بهداشت سرج  -

 توسعه خانه بهداشت نرج آباد  -

 )احداث سازه ( درصد  30بهداشت چوان باغ با پیشرفت توسعه خانه  -

 حوزه آموزش : 

 پروژه آموزشی  -8

 در صد  15کالسه با پیشرفت  6احداث ساختمان آموزشی  -

 

 نظارت بر تجهیز و راه اندازی خوابگاه دانشجویی شهید دکتر رهبر  -

 

 

 بهسازی سلف سرویس معاونت آموزشی 



 

 

 

 : منابع فیزیکی طرحهای عمرانی و اداره 

 با استقرار کارشناسان تاسیسات درواحدهای مربوطهارتقاء سطح کیفی نظارت در بحث تاسیسات  -

 ارزیابی وپایش عملکرد سیستم های نگهداری تاسیسات و عملکرد کارشناسان مقیم در واحدها به صورت مستمر  -

 استقرار سامانه مدیریت اطالعات مصرف انرژی در کلیه واحدها وارزیابی وپیگیری آن  -

 اخذ استاندارد وانجام ممیزی انرژی برای موتورخانه ها -

 ی برای موتورخانه های کلیه واحدها ) در دست اجرا(ثبت نام وپیگیری و نصب عایق حرارت -

 ترسیم  ، طراحی ، متره و برآورد نقشه ها بصورت مستمر برای ارائه در اسناد مناقصات  -

 نظارت مستمر بر طرحهای در دست اجرا -

 بازدید مستمر از درخواست های ثبت شده در سامانه صدور پروانه معاونت درمان -

 انسور های بیمارستانها پیگیری اخذ استاندارد آس -

 واگذاری نگهداشت تاسیسات بیمارستانهای بر اساس قرار داد های مبتنی بر عملکرد -



   cmmsپیگیری و ارتقا شاخصهای سامانه  -

 سال گذشته 2 یمراغه ط یدرمان یو خدمات بهداشت یاز عملکرد دانشکده علوم پزشک یخالصه ا

 مراغه نایس یو درمان یاز مرکز آموزش یو بهره بردار لیتکم .1

 مراغه یپزشک یها تیآمبوالنس به ناوگان فور 8اضافه کردن  .2

 یبهشت دیشه مارستانیوبی یس یو بخش آن آ یمانیاز بلوک زا یبهره بردار .3

 عصریافتتاح مرکز جامع سالمت ول .4

 انیافتتاح مرکز جامع سالمت علو .5

 تپه افتتاح مرکز جامع سالمت گل .6



 افتتاح مرکز جامع سالمت کرمجوان .7

 السلوقیسالمت گ گاهیسالمت آقاالر و پا گاهیافتتاح پا .8

 تاج خیسالمت ش گاهیافتتاح پا .9

 )ع(نیرالمومنیام مارستانیافتتاح اورژانس ب .10

 ریام مارستانیعمل قلب ب یو اتاق ها یوگرافیافتتاح بخش آنژ .11

 سالمت خداجوافتتاح مرکز جامع  .12

  یاورژانس جاده ا گاهیپا 2افتتاح  .13

 در محالت یسالمت شهر یکانون ها یراه انداز .14

 در دانشکده دیدانشجو در سه رشته جد رشیاخذ مجوز پذ .15

 ریام مارستانیدر ب یواحد خدمات ماموگراف یراه انداز .16

 یتختخواب 350 مارستانیاحداث ب یابیجا .17


