
 

 

 

 

 به 1377 سال در الهی لطف به خورموج( س)زینبیه بیمارستان جدید ساختمان : مقدمه

 جراحی و کودکان.داخلی اصلی تخصص پنج با بنا زیر متر 000/12 زمین هکتار 6 مساحت

  گردید اندازی راه رادیولوژی و آزمایشگاه پاراکلینیک و بیهوشی و زایمان.  زنان جراحی.  عمومی

 *84 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات*  

 عمل اتاق  وسایل و یکروسکوپم شامل پزشکی چشم جراحی اعمال تجهیزات خریداری -1

 بار اولین برای بیمارستان در پزشکی چشم اعمال انجام و ت م 40 مبلغ به چشم

 مرکزی اکسیژن سیستم اندازی راه -2

 از مربع متر 3000 کاری چمن و فوتبال مینی چمن زمین و ورزشی سالن اندازی راه  -3

 . بیمارستان محیط

 *85 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات*   

 فعال آمبوالنس دستگاه 4 به بیمارستانی 115 اورزانس تجهیز -1

 تخت 6 به 4 از آن فعال تخت افزایش و ccu بخش تجهیز  -2

 متخصصین اسکان جهت واحدی شش پانسیون ساختن تکمیل -3

 6 به بیمارستان متخصصینن تعداد افزایش و بار اولین برای رادیولوژی متخصص جذب -4

 ثابت متخصص

 پرسنل فرزندان ویژه کودک مهد اندازی راه -5

 

 فعالیت هاو اقدامات بیمارستان



 

 

 

 *86 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات *        

 بیمارستان دندانپزشکی بخش اندازی راه -1

 7 به بیمارستان متخصصین تعداد افزایش و بار اولین برای پاتولوژی متخصص جذب -2

  ثابت متخصص

 *87 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات*        

  ت م 50 مبلغ به ارتوپدی جراحی اعمال تجهیزات خریداری -1 

 OPG دستگاه ، پزشکی چشم فیکو دستگاه شامل پزشکی تجهیزات برخی خریداری -2

 ت م 55 مبلغ به دندانپزشکی

 فیزیوتراپی بخش اندازی راه -3

 * 88 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات *       

 و خون بانک فریزر.  رادیولوژی پرتال دستگاه شامل) پزشکی تجهیزات اقالم خرید -1

 (ت م 120 مبلغ به  ICU و CCU نیاز مورد تجهیزات

 برابری دو افزایش و ایدز و هپاتیت.  قلبی سکته تشخیص  پیشرفته آزمایشات انجام -2

 بیمارستان آزمایشگاه پذیرش ظرفیت

  ت م 40 مبلغ به  (HIS) بیمارستانی پیشرفته اداری اتوماسیون سیستم اندازی راه -3

 

 



 

 

 

 *89 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات *    

 متخصصین تعداد افزایش و بار اولین برای عروق و قلب و دوم رادیولوژیست متخصص جذب -1

 ثابت متخصص 9 به 7 از ستانبیمار

 محترم وزارت طرف از یک درجه به دو درجه از بیمارستان CCU ارزشیابی سطح ارتقاء -2

 درمان و بهداشت

 ( هپاتیت به مبتال دیالیزی بیماران مخصوص) دیالیز هفتم تخت اندازی راه -3

 ( ت م 90 اعتبار با) قلبی اکوی و ورزش تست امکانات با قلب تخصصی درمانگاه اندازی راه -4

 به) LCD تلویزیون 24 و اسپلیت کولر 24 و بیمار همراه تخت عدد  60 تهیه : رفاهی  -5

 پرستار روز با همزمان( 89سال) بیمارستان در بانک عابر نصب و(  ت م 54 ارزش

 بیمارستان محوطه در نهال اصله 200 اشتک-6

 فعال تخت 2 با ICU بخش اندازی راه مجوز اخذ -7

 *90 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات *     

 به 9 از بیمارستان متخصصین تعداد افزایش و دوم داخلی و بیهوشی متخصص جذب -1  

 متخصص11

 (ریال میلیارد یک حدود بودجه با)زباله امحاء نصب و جایگاه سازی آماده -2

 

 

 



 

 

 
 ساختمان و متخصصین اسکان جهت واحدی شش پانسیون ساخت جهت اعتبار مینتأ -3 

 بیمارستان دیالیز

 بیمارستان داروخانه  فعالیت شدن روزی شبانه -4

 بودجه با قلبی مانیتور دستگاه 6.  عمل اتاق تجهیزات شامل) پزشکی تجهیزات اقالم خرید -5

 ( ت م 180 حدود

 قراردادی به بیمارستان شرکتی نیروهای کلیه بکارگیری وضعیت تبدیل -6

 بیمارستان اداری و بالینی سیستم در قراردادی جدید نیروی 20 حدود جذب مجوز اخذ -7

 کلی نوسازی و(  مخصوص آب تصفیه)  RO دستگاه یک و دیالیز جدید دستگاه 6 جذب -8

 ریال میلیارد دو تقریبی اعتبار با دیالیز دستگاهای

  * 93  سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات*          

 بیمارستان هتلینگ انجام-1

  UPVC  به بخشها پنجره و درب تعویض و بخشها آمیزی رنگ -2

 رادیولوژی بخش دیجیتال رادیولوژی دستگاه خریداری -3

 *94 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات*        

  94 سال در آناالیزر اتو دستگاه خرید-1

 رادیولوژی دستگاه اطالعات ذخیره منبع و پشیبانی جهت پکس سیستم اندازی راه -2

 95-94 سال دیجیتال

 



 

  

 

  *95 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات *       

  95 سال واحدی 6 پروژه  -1

 95 اینترنت جهت واحدی 6 اندازی راه و تکمیل -2

 95 اسکن تی سی دستگاه خرید -3

 95سال oPG دستگاه -4

 95  فیوژ سانتری دستگاه خرید -5

 

 *96 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات *        

 96سال بسته مدار دوربین به بیمارستان کردن مجهز -1

 96 سال واحدی 6 پروژه -2

 96 سال اورژانس نوسازی -3

 96سال ها تخت باالی کنسول اورژانس کشی کابل و اینترنت پروژه -4

 

 

 

 

 



 

 

 

 *97 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات*       

 اینترنت جهت 97 سال واحدی 6 اندازی راه و تکمیل -1

 97 حاجیانی عبدالحسین دکتر یاد زنده درمانگاه افتتاح -2

 97 سال بیمارستان کلی شبکه بازسازی -3

 *98 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات *       

 درمانگاه 98 اینترنت اندازی راه و کشی کابل -1

 98 انکوباتور دستگاه خرید -2

 * 99 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات *        

 99 مرکزی ساز اکسیژن ساختمان ساخت پروژه -1

  99مرکزی سال اکسیژن دستگاه خرید -2
 

 *1400 سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات*      

 1400 خونی گاز سنجش دستگاه خرید-1

 

  

 



 

 

 

 * 1401  سال در خورموج زینبیه بیمارستان شده انجام اقدامات*           

 1401 آناالیزر سدیمان دستگاه خرید -1

 1401 آناالیزر اتو دستگاه خرید -2

 1401مایع اکسیژن مخزن خرید -3

 


