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 ســــال
 كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

 سالنامه

1392  

           آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  مديريت مركز          

  

 

 
 

  

  92در دانشگاه در سال  احداث حال در  عمراني هاي طرح وضعيت  -4-14جدول 

نام طرح  تامشخص

هاي 

عمراني  

در حال 

 احداث

  مساحت  شروعسال 

  وضعيت

درصد 

پيشرفت 

 پروژه

موقعيت يا  محل  اعتبار

 )مترمربع(زمينمتراژ
 )مترمربع(زيربنا

حوزه 

 رياست

ستاد 

مركزي 

 دانشگاه

    منابع داخلي 25    متوقف 4250    پرديس آموزشي    1388

معاونت 

 آموزشي

دانشكده 

پرستاري 

 مامايي

    ملي 70    در حال اجرا 4800    پرديس آموزشي 1388

دانشكده 

  دندانپزشكي
  خيرين  5  متوقف  7404  پرديس آموزشي 1388

مجتمع 

آموزشي و 

مهارت 

  باليني

  خيرين  4  متوقف  2000  پرديس آموزشي  1391

دانشكده 

  دارو سازي 
  0  پرديس آموزشي  1391

در حال 

طراحي و 

  مطالعه
  ينرخي  1

زير زمين 

دانشكده 

  پزشكي
  500  دانشكده پزشكي  1391

در حال بهره 

  برداري
  منابع داخلي  100

معاونت 

 پژوهشي

كتابخانه 

 مركزي
    منابع داخلي 3    متوقف 3600    پرديس آموزشي    1389

 
  ادامه جدول در صفحه بعد

  
 

 



 آمار معاونت توسعه مديريت و منابع 

       

  

      

  

  آماري
 سالنامه

 الــــس
 فصل چهارم 1392

     آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه مديريت مركز    
 

 
 

 

  92در دانشگاه در سال  احداث حال در  عمراني هاي طرح وضعيت  -4-14جدول ادامه 

نام طرح هاي  مشخصات

عمراني  در 

 حال احداث

سال 

  شروع

  مساحت

  وضعيت

درصد 

پيشرفت 

 پروژه

محل  

 اعتبار
موقعيت يا 

 )مترمربع(زمينمتراژ
 )مترمربع(زيربنا

معاونت 

توسعه 

مديريت و 

منابع 

 دانشگاه

محوطه سازي 

    پرديس  آموزشي
    ملي  49    متوقف  0  60000    1388

طرح جامع 

    پرديس دانشگاه
    ملي  41    متوقف  0  13700000    1388

تاسيسات پمپ 

    آبخانه 
    ملي  5    متوقف  0  70    1389

موتورخانه و 

پست برق 

    اعصاب و روان

  23    در حال اجرا  550    پرديس دانشجويي    1389
رديفهاي 

    ابالغي

طراحي جامع 

پرديس سيد 

    1الشهدا فاز

  -  41    متوقف  0  130000    1389

معاونت 

  دانشجويي

خوابگاه 

    دانشجويي
    ملي  34    متوقف  4250    پرديس دانشجويي    1389

زمين  مستحدثات

    چمن
  31    متوقف  1167    پرديس دانشجويي    1389

رديفهاي 

    ابالغي

معاونت غذا 

 و دارو

ساختمان معاونت 

    غذا و دارو
    30    متوقف  2650  1000      1387

ملي 

رديفهاي (

    )ابالغي

 

  ادامه جدول در صفحه بعد
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           آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  مديريت مركز          

  

 

  

  

  92در دانشگاه در سال  احداث حال در  عمراني هاي طرح وضعيت  -4-14جدول ادامه 

نام طرح هاي  مشخصات

عمراني  در 

 حال احداث

سال 

  شروع

  مساحت

  وضعيت

درصد 

پيشرفت 

 پروژه

محل  

 اعتبار
موقعيت يا 

 )مترمربع(زمينمتراژ
 )مترمربع(زيربنا

معاونت 

 درمان

تكميل بخش 

PICU بيمارستان

    شهيد بهشتي

    خيرين 90    درحال اجرا 600    بيمارستان شهيد بهشتي    1391

مركز بيماري هاي 

خاص آيت اهللا 

    )ره(يثربي

    خيرين 72    درحال اجرا  9300    پرديس درماني    1388

كلينيك تخصصي 

و فوق تخصصي 

    )ع(امام رضا

    خيرين 48    در حال اجرا  1200    بيمارستان شبيه خواني  1392

ساختمان مادر و 

    كودك گالبچي
    خيرين 30    متوقف  2400    گالبچي    1388

رفرانس  آزمايشگاه

    گالبچي
    خيرين 12    متوقف  700    گالبچي  1384

 270بيمارستان 

    تختخوابي
    ملي 3    متوقف  0  100000    1389

تكميل اورژانس 

    چمران 115
    استاني 75    متوقف  240  164    1389

 مركز چشم و

ENT هاديزاده    
 77    در حال اجرا  2000    متيني    1388

منابع  -خيرين

    داخلي

  160  200  1392    فين 115اورژانس 
در حال 

    طراحي
    خيرين 90

بيمارستان سيد 

 -الشهداي آران 

    )ع(امام حسن

    خيرين 25    در حال اجرا  17500    پرديس سيدالشهدا  1387

  ادامه جدول در صفحه بعد

  



 آمار معاونت توسعه مديريت و منابع 

       

  

      

  

  آماري
 سالنامه

 الــــس
 فصل چهارم 1392

     آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه مديريت مركز    
 

  

  

  92در دانشگاه در سال  احداث حال در  عمراني هاي طرح وضعيت  -4-14جدول ادامه 

نام طرح هاي  تشخصام

در حال   عمراني

 احداث

سال 

  شروع

  مساحت

  وضعيت

درصد 

پيشرفت 

 پروژه

محل  

 اعتبار
موقعيت يا 

 )مترمربع(زمينمتراژ
 )مترمربع(زيربنا

 معاونت

 بهداشتي

مركز بهداشت نواب 

    صفوي
 27    متوقف 500    درمانگاه نواب    1389

-خيرين

    استاني

مركز بهداشت 

    جوشقان  قالي
    داخلي منابع 28    متوقف 457 2000    1388

احداث مركز بهداشتي 

    درماني نوش آباد
    خيرين 40    در حال اجرا 1200 3700  1390

احداث مركز بهداشتي 

    درماني نشلج
    خيرين 57    متوقف 1425 1360    1389

احداث مركز بهداشتي 

    درماني امير كبير
    خيرين 80    در حال اجرا 1188    420    1389

احداث مركز بهداشتي 

    درماني خاتم االنبيا
 32    متوقف 1200 2200  1390

-خيرين

    استاني

احداث مركز بهداشتي  

    درماني زائر امام
 15    متوقف  320    375    1389

-خيرين

    استاني

احداث مركز بهداشتي 

    درماني برزك
 65    در حال اجرا  1016 2150    1389

منابع  -خيرين

    داخلي

احداث مركز بهداشتي 

    درماني علوي
    خيرين 60    در حال اجرا  166 350  1392

احداث مركز بهداشتي 

    درماني صابر
1392  235----     خيرين    5    در حال اجرا  280    

احداث مركز بهداشتي 

    درماني طالقاني
1392  300 180  

آماده بهره 

    برداري
    خيرين 100

احداث مركز بهداشتي 

    درماني سفيد شهر
    خيرين  5    متوقف  583    -    1391

  ادامه جدول در صفحه بعد



    آماري
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  92در دانشگاه در سال  احداث حال در  عمراني هاي طرح وضعيت  -4-14ادامه جدول 

نام طرح هاي  تشخصام

عمراني  در حال 

 احداث

سال 

  شروع

  مساحت

  وضعيت

درصد 

پيشرفت 

 پروژه

محل  

 اعتبار
موقعيت يا 

  )مترمربع(زمينمتراژ
 )مترمربع(زيربنا

شبكة 

بهداشت و 

درمان آران 

 و بيدگل

    خيرين    35    متوقف  4735    پرديس سيد الشهدا 1389    دانشكده توانبخشي

مركز دياليز آران و 

    بيدگل 
    خيرين    82    در حال اجرا  2200    پرديس سيد الشهدا 1389

سوانح سوختگي آران 

    و بيدگل 
    خيرين    8    متوقف  3650    پرديس سيد الشهدا 1389

بيمارستان ثامن 

    الحجج
    خيرين    20    متوقف  5100 30000 1387

اجتماعات ستاد سالن 

    آران
    خيرين    3    متوقف  1400    شبكه بهداشت    1388

اورژانس مركزي امام 

    خميني
    خيرين    38    در حال اجرا  4650    بيمارستان رجائي    1388

مسكن متخصصين 

    سيدالشهدا
    98    متوقف  600    بيمارستان سيد الشهدا 1386

رديفهاي 

منابع  - ابالغي

    داخلي

مركز بهداشتي درماني 

    پاميلي
    خيرين    35    متوقف  510  1000 1390

 


