


 دانشگاه علوم پزشیک و خدمات بهداشیت درماین کرمانشاه
شت و ردمان   شهرستان   زوانسسشبکو بهدا

شت و ردمان زوانسس  زوابط عمىمی شبکو بهدا

   1397مرداد ماه 



 گشارش  اقدامات انجام شده  
 مزاحل  احداث  پزوصه   

 

 تختخىابی زوانسس 64بیمازستان  
 



 شزٍع پزٍصُ تیوارستاى رٍاًسز 
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bimarestan/اجاره نامه


 ثبت قزاداد اجاره سمین موقوفه مزحومه رشید اردالن  
هضاس مرت مشةع  اص سنذ مشاع جهت احذاث ةیامسستان  اص  34صمین مىسد نیاص ةیامسستان ةصىست دو قطعه  و مبساحت 

 .  طشیق  مىقىفه مشحىمه حمیذه خانم سشیذ اسدالن و اداسه مناةع طتیعی ةه دانشگاه معشفی  شذ 
 اص  تىمان میلیىن59  متلغ ةه و سال 5 صمان مذت  ةه مشةع مرت هضاس23 مساحت  ةه صمین قطعه یک اجاسه 

 137  اسناد جتت دفرتخانه دس 1397/12/13 مىسخ 10315 شامسه ةه سسمی سنذ طی 1401/12/29لغایت 1397/1/1تاسیخ
 متىلی} وکیل  ةا (اسدالن سشیذ خانم حمیذه مىقىفه) کشمانشاه استان خیشیه امىس و اوقاف کل اداسه ماةین فی   سوانرس
 اصشتکه مناینذگی ةه رسیشی سعیذ محمذ دکرت آقای  و  نقشتنذی عحامن آقای {نقشتنذی سعیذ محمذ  شیخ جناب

  . گشدیذ منعقذ سوانرس شهشستان ودسمان ةهذاشت
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 اهدای سمین و عقد قزارداد واگذاری قطعه دوم به دانشگاه  

مرت مشةع اص طشف اداسه کل مناةع طتیعی ةه شتکه و واسیضمتلغ     10500اهذاء  -
میلیىن سیال ةه حساب اداسه ساه و شهشساصی شهشستان سوانرس اص طشف 310

دانشگاه علىم پضشکی کشمانشاه جهت انتقال قشاسداد واگزاسی صمین مزکىس و 
تىسط ساه و شهشساصی ةه  1397/4/16اسسال پیش قشاسداد  مشةىطه دس تاسیخ 

شایان رکش می ةاشذ که منت تنظیم شذه جهت انتقال سنذ )دانشگاه کشمانشاه  

 (نهایی ةه دلیل مشکالتی هنىص تىسط امىس حقىقی دانشگاه تاییذ نشذه است
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 :  فصل دوم
 

فرایند اجرایی و کسب 
مجوزهای الزم از وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش  
 پسشکی

 



 :  فرایند تعیین سطح بندی بیامرستان•

تخت ةیامسستانی  و  جتت دس سایت صذوس پشوانه ها ی وصاست  64اخز مجىص  •

 ةهذاشت ، دسمان و آمىصش پضشکی 
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 :اخذ دستَر اکیذ  ٍسیز هحتزم تْذاشت تِ هذیز عوزاًی ٍسارت 
  

 جناب آاقی مهندس ساکی    
ز اتدیی و حتما رپوژه ره هچ سسیعتس شسوع شىد    1397/2/21.         شمیه مىزد نظر آاقی استاندا



 :  آسهایشات هکاًیک خاک 
 لحاظ اص صمیه تائیذ ي مشبًطٍ طئًتکىیک مطالعات اوجام 

  َشت تعذاد ي  سیال میلیًن 860 َضیىٍ با خاک ساختاسمکاویک
   شذ اوجام خاک بشداسی ومًوٍ جٍ گماوٍ
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 : طزاحی ساسُ ٍ هعواری •
میلیًن تًمان   96/6طی  قشاس داد ی اص طشف داوشگاٌ با مبلػ  •

با ششکت مشايس کلک فشجاد دس تُشان طشاحی  ساصٌ ي پالن بٍ 
 .  ششکت مزکًس ياگزاس گشدیذ 
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 :پیماوکاس تعییه-4•
 ي طشاحی اص پس  فشجاد کلک مشايس ششکت تًسط  شذٌ طشاحی پالن•

 يصاستخاوٍ فیضیکی مىابع دفتش بٍ داوشگاَی کمیتٍ تاییذ  جُت آن اسسال
  علًم  داوشگاٌ بٍ  تاییذ اص پس  کٍ  . گشدد می اسجاع وُایی تاییذ جُت

  با داوشگاٌ عمًمی سيابط طشیق اص  تا   گشدیذٌ ابالغ کشماوشاٌ پضشکی
  فشاخًان طشیق اص صالح ری پیماوکاس  االوتشاس کثیش َای سيصوامٍ دس دسج

   . گشدد تعییه  عمًمی مىاقصٍ
 

 سياوسش تختخًابی 64 بیماسستان احذاث اوشاءاهلل پیماوکاس تعییه اص بعذ•
   . شذ خًاَذ آؼاص

 {در دست اقدام } 



تْیِ هستٌذات السم جْت تاییذ سهیي تیوارستاى تَسط    •
 ٍسارت تْذاشت ٍ درهاى 
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 :فصل سىم                                                    
 

 اعتباسات مشبًطٍ      



ٍ ٍاریش آى تِ حساب  96هیلیارد ریال  در سال  10تخصیض هثلغ -
 داًشگاُ اس هحل اعتثارات ٍسارتی 

 
ٍ ٍاریش آى تِ حساب  97هیلیارد ریال در فزٍردیي هاُ  23تخصیض -

 داًشگاُ
 

 97هیلیارد ریال در سال 30هصَب شذى اختصاص هثلغ  -
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 :  تهیو و میظنت         
 
  1397مرداد     

شت و ردمان شهرستان زوانسس   زوابط عمىمی شبکو بهدا


