


 پروژه محل 65414عنوان پروژهض
پروژه اعتبار  

(هیلیَى ریال)  

 

 متراژ پایان شروع
  میزان پیشرفت

 فیزیکی

 94 1666 97 94 34122 کَّذشت کلیٌیک ٍیصُ کَّذشت

 88 3033 97 94 54400 خرم آتاد کلیٌیک ٍیصُ خرم آتاد

 90 756 97 94 14203 ازًا کلیٌیک ٍیصُ ازًا

 100 756 96 94 14590 الیگَدرز کلیٌیک ٍیصُ الیگَدرز

 55 1670 97 94 33689 دٍرٍد کلیٌیک ٍیصُ دٍرٍد

 94 1670 97 94 32416 ترٍجرد کلیٌیک ٍیصُ ترٍجرد

 100 756 96 94 14430 پلذختر کلیٌیک ٍیصُ پلذختر

 100 756 96 94 14217 ًَرآتاد کلیٌیک ٍیصُ ًَرآتاد

 11063 212067 جوع کل



 %100کلیٌیک الیگَدرز 



 %100کلیٌیک دلفاى



 %100کلیٌیک پلذختر 



 %90کلیٌیک ازًا 

 %94کلیٌیک کَّذشت 



 %88کلیٌیک ٍیصُ خرم آتاد  %55دٍرٍد کلیٌیک ٍیصُ 

 %  94کلیٌیک ٍیصُ ترٍجرد



 پروژه محل عنوان پروژه
پروژه اعتبار  

(میلیون ریال)  متراژ پایان شروع 

  میزان پیشرفت

 فیزیکی

 60 1100 97 95  14796 پلذختر (  رُ)تَسعِ ٍ تْسازی اٍرشاًس تیوارستاى اهام 

 100 430 95 94  5500 خرم آتاد تَسعِ ٍ تْسازی اٍرشاًس  تیوارستاى شْیذ هذًی

 100 1200 95 93 5510 خرم آتاد تَسعِ ٍ تْسازی اٍرشاًس تیوارستاى شْیذ رحیوی

 100 700 97 94  9100 ًَرآتاد ًَرآتاد سیٌاتَسعِ ٍ تْسازی اٍرشاًس تیوارستاى اتي 

 100 650 95 93 2050 ازًا (ع) علیتَسعِ ٍ تْسازی اٍرشاًس تیوارستاى اهام 

 100 2000 95 90 6796 ترٍجرد (  رُ)اٍرشاًس تیوارستاى اهام 

 100 118 95 95 993 کَّذشت 2شْری شوارُ  115اٍرشاًس پایگاُ 

 58 108 95 94  2072 ترٍجرد جٌة هرکس تْذاشت ترٍجرد 115اٍرشاًس

 100 118 95 95 1085 دٍرٍد تیشِ دٍرٍد 115پایگاُ اٍرشاًس 

 6414 47902 جوع کل



 اٍرشاًس تیوارستاى شْیذ هذًی



 اٍرشاًس تیوارستاى شْیذ هذًی



 اٍرشاًس تیوارستاى شْیذ رحیوی



 اٍرشاًس تیوارستاى شْیذ رحیوی



 اٍرشاًس تیوارستاى شْیذ رحیوی



 ازًا   ( ع ) تَسعِ ٍ تْسازی اٍرشاًس تیوارستاى اهام علی  



 اٍرشاًس تیوارستاى اتي سیٌا ًَرآتاد



 % 61پلذختر( رُ)اٍرشاًس تیوارستاى اهام 

 %100تیشِ دٍرٍد  115پایگاُ اٍرشاًس 

 % 58جٌة هرکس تْذاشت ترٍجرد  115اٍرشاًس



 پرٍشُ هحل عٌَاى پرٍشُ
پرٍشُ اعتثار  

(هیلیَى ریال)  

 

 هتراش پایاى شرٍع

  هیساى پیشرفت

 فیسیکی

 100 477 96 94 5351 خرم آتاد هرکس تْذاشتی درهاًی رٍستایی اهیر اتاد چگٌی 

 100 477 96 94 5415 ترٍجرد تْذاشتی درهاًی رٍستایی رازاىهرکس 

 100 477 96 95 5471 الیگَدرز تْذاشتی درهاًی رٍستایی حیِهرکس 

 96 1250 96 94 15500 الیگَدرز هرکس تْذاشتی درهاًی شْری رٍستایی شَل آتاد

 2681 31737 جوع کل



 پروژه محل عنوان پروژه
پروژه اعتبار  

(هیلیَى ریال)  

 

 متراژ پایان شروع

  میزان پیشرفت

 فیزیکی

 100 1250 95 94 15209 کَّذشت هرکس شْری رٍستایی درب گٌثذ

 100 464 96 94 5405 دٍرٍد هرکس تْذاشتی رٍستایی ترشاب

 100 1250 95 89  9404 ترٍجرد هرکس تْذاشتی رٍستایی اشتریٌاى

 100 1374 96 89 20000 چگٌی دٍرُتیوارستاى سراب تکویل 



 هرکس تْذاشتی درهاًی رٍستایی رازاى



 هرکس تْذاشتی درهاًی رٍستایی رازاى



 %100هرکس تْذاشتی درهاًی رٍستایی حیِ 



 % 96هرکس تْذاشتی درهاًی شْری رٍستایی شَل آتاد 

 %100هرکس تْذاشتی درهاًی رٍستایی اهیر اتاد چگٌی  





 % 100هرکس شْری رٍستایی درب گٌثذ 



 %100هرکس تْذاشتی رٍستایی ترشاب



 تیوارستاى دٍرُ چگٌی



 تیوارستاى دٍرُ چگٌی



 پرٍشُ هحل عٌَاى پرٍشُ
پرٍشُ اعتثار  

(هیلیَى ریال)  

 هتراش پایاى شرٍع

پیشرفت  

 فیسیکی
 100 960 96 95 12000 خرم آتاد شْذای عشایرتیوارستاى  تَسعِ ٍ تْسازی اتاق عول 

 100 450 95 93 12000 کَّذشت (رُ)تَسعِ ٍ تْسازی اتاق عول تیوارستاى اهام 

 100 525 95 94 1798 پلذختر (رُ)تَسعِ ٍ تْسازی اتاق عول تیوارستاى اهام 

 100 700 95 94 5000 دٍرٍد تَسعِ ٍ تْسازی اتاق عول تیوارستاى ّفت تیر دٍرٍد

CCU  100 276 95 94 2350 ًَرآتاد اتي سیٌا 

NICU  100 290 95 94  3000 ترٍجرد چوراى 

ICU (رُ)تیوارستاى اهام    100 390 95 94 6000 کَّذشت 

ICU (رُ)تیوارستاى اهام    50 503 96 94 4500 ترٍجرد 

ICU  100 630 96 94 14000 دٍرٍد تیوارستاى ّفت تیر   

 4724 60648 جوع کل



Icu  100کَّذشت ( رُ)تیوارستاى اهام % 

% 50تیوارستاى اهام ترٍجرد    ICU  



 اتاق عول تیوارستاى شْذای عشایر



 %100کَّذشت ( رُ)تَسعِ ٍ تْسازی اتاق عول تیوارستاى اهام 



 %  100اتاق عول دٍرٍد



% 100تیوارستاى شْذای ّفتن تیر درٍد     ICU  



پروژه اعتبار پروژه محل عنوان پروژه  

( میلیون ریال)  
 متراژ پایان شروع

  میزان پیشرفت

 فیزیکی

 100 90 95 94 771 کَّذشت خاًِ تْذاشت قاطرچی

 100 90 95 93 749 پلذختر تْذاشت رحین آتادخاًِ 

 100 90 95 94 831 دلفاى تْذاشت خاکی سفلیخاًِ 

 100 104 95 94 1333 خرم آتاد خاًِ تْذاشت سٌگ تراشاى

 100 104 95 94 1243 سلسلِ خاًِ تْذاشت آٌّگراى

 100 104 95 94 1584 دلفاى خاًِ تْذاشت هلِ خاى

 100 104 95 94 1245 دلفاى خاًِ تْذاشت ایراًشاّی

 100 104 95 94 1247 دلفاى خاًِ تْذاشت ّسار خاًی

 100 104 95 94 1229 دلفاى خاًِ تْذاشت گلثاغی

 100 90 95 94 810 خرم آتاد خاًِ تْذاشت ریولِ

 100 104 95 94 1217 ترٍجرد خاًِ تْذاشت قلعِ ًَ فلک الذیي

 100 104 95 94 1224 خرم آتاد خاًِ تْذاشت کاسیاى رستن خاًی

 100 90 95 94 775 دٍرٍد خاًِ تْذاشت ّویاًِ

 100 90 94 94 770 پلذختر خاًِ تْذاشت پاعلن

 100 101 94 94 1304 کَّذشت خاًِ تْذاشت دُ علیقلی

 100 90 95 94 800 دٍرٍد خاًِ تْذاشت پیرآتاد

 1564 17132 جوع کل



 خاًِ تْذاشت ایراًشاّی دلفاى



 خاًِ تْذاشت قاطرچی کَّذشت



 خاًِ تْذاشت سٌگ تراشاى



پروژه اعتبار پروژه محل عنوان پروژه  

 میلیون ریال

 متراژ پایان شروع

  میزان پیشرفت

 فیزیکی

تختخَاتی رٍاًپسشکی ٍ  64تیوارستاى  احذاث
8  خرم آتاد هحَطِ سازی تیوارستاى 0000 86 96 3200 100 

 100 17122 96 85  250000 ترٍجرد تختخَاتی آیت اهلل ترٍجردی 160تیوارستاى 

 22 21335  99 89 1600000 خرم آتاد جایگسیي شْذای عشایرتختخَاتی  500تیوارستاى 

 تختخَاتی دٍرٍد 200تیوارستاى 
 

 دٍرٍد
 

 کَّذشت تختخَاتی 200تیوارستاى 
 

 کَّذشت

 41657 1930000 جوع کل



 %100تیوارستاى رٍاًپسشکی  



 %100تیوارستاى رٍاًپسشکی 



 %100تیوارستاى رٍاًپسشکی  



 هحَطِ سازی تیوارستاى رٍاًپسشکی







 %100ترٍجردی .. تختخَاتی آیت ا 229تیوارستاى 



 %100تختخَاتی آیت اهلل ترٍجردی     229تیوارستاى 



 %100ترٍجردی .. تختخَاتی آیت ا 229تیوارستاى 



 %100ترٍجردی .. تختخَاتی آیت ا 229تیوارستاى 



 %22تختخَاتی جایگسیي شْذای عشایر  500تیوارستاى آهَزشی 



 تختخَاتی آهَزشی جایگسیي شْذای عشایر 500تیوارستاى 



 %22تختخَاتی جایگسیي شْذای عشایر  500تیوارستاى آهَزشی 



 پروژه محل عنوان پروژه

  اعتبار

 پروژه

میلیون )
 ریال)

 متراژ پایان شروع

  میزان پیشرفت

 فیزیکی

 96 4410 96 90 54600 الیگَدرز داًشکذُ پرستاری ٍ هاهایی 

 100 610 96 94 6072 ًَرآتاد ًَرآتادٍاحذی پسشکاى هتخصص   6هسکًَیهٌازل 

 5020 60672 جوع کل



 % 96داًشکذُ پرستاری ٍ هاهایی  





 % 96داًشکذُ پرستاری ٍ هاهایی 



 % 96داًشکذُ پرستاری ٍ هاهایی  



 %100ٍاحذی پسشکاى هتخصص ًَرآتاد 6هٌازل هسکًَی 



 %100ٍاحذی پسشکاى هتخصص ًَرآتاد 6هٌازل هسکًَی 



 عنوان پروژه ردیف
محل اجرای 

پروژه 
 شهرستانهای 

 زیربنا
تعداد 
زیر 
 پروژه

مبلغ برآورد 
 (میلیون لایر)

مبلغ قرارداد 
 تاریخ قرارداد (میلیون لایر)

بینی پیش 
خاتمه 
 پروژه 

میانگین 
پیشرفت 
 فیزیکی 

1 
احداث مراکز بهداشتی، درمانی و اداری 

 1گروه 

 کوهدشت 
 پلدختر

 رومشکان
22340 57 330210 230486 95/12/02 

1397 
 

68% 

2 
احداث مراکز بهداشتی، درمانی و اداری 

 2گروه
 ازنا 

 الیگودرز
17184 32 276060 193242 95/12/02 1397 70% 

3 
احداث مراکز بهداشتی، درمانی و اداری 

 3گروه
 دورود
 بروجرد

15742 28 177750 124158 95/12/02 1397 58% 

4 
احداث مراکز بهداشتی، درمانی و اداری 

 4گروه

 خرم آباد
 دوره چگنی
 سپیددشت

23158 27 308595 215553 95/12/02 1397 55% 

5 
احداث مراکز بهداشتی، درمانی و اداری 

 5گروه
 سلسله
 دلفان

19200 41 293970 202839 95/12/02 1397 53% 

 966278 1386585 185 97624 جمع کل

 پروشه شامل مراکس بهداشتی درمانی و اداری 185احداث و بازسازی 
 در سطح استان

  



میانگین پیشرفت  تعداد عنوان پروژه ردیف
 )%(فیزیکی 

 ردیف
 

 عنوان پروژه
 

 تعداد
 

میانگین پیشرفت 
 )%(فیزیکی 

 

 24 9 ساختمان ستاد 6 86 91 خانه بهداشت 1

 1/25 16 115اورشانس  7 22 14 مرکسجامع  سالمت شهری 2

 20 5 بهورزی 8 34 13 مرکس جامع سالمت شهری روستایی 3

 29 6 ساختمان محل زیست پسشک 9 40 9 مرکس سالمت روستایی 4

 25 9 آزمایشگاه 10 58 13 پایگاه سالمت 5

 پروشه در سطح استان 185لیست تفکیکی 
  



 ستاد ٍ آزهایشگاُ رٍهشگاى

 ستاد ٍ آزهایشگاُ کَّذشت ستاد، درهاًگاُ ٍ آزهایشگاُ  چگٌی



 ّادیاى کَّذشت هرکس سالهت شْری شْیذ الیگَدرز  3هرکس سالهت شْری شوارُ 

 دلفاى ترخَرداررٍستایی  هرکس سالهت شْری رٍستایی هَهي آتاد ازًا هرکس سالهت شْری



 ٍیسیاى هرکس سالهت شْری رٍستایی رٍستایی چوي سلطاى الیگَدرز هرکس سالهت شْری

 رٍستایی سَری کَّذشت هرکس سالهت  الوْذی ازًا شْرک  پایگاُ تْذاشتی



 آهَزشگاُ تَْرزی پلذختر آهَزشگاُ تَْرزی ازًا

 رٍستایی دهثاغ دلفاى هرکس سالهت  رٍستایی دّکرد ترٍجرد هرکس سالهت 



 خاًِ تْذاشت زرگراى دٍرٍد خاًِ تْذاشت سراب صیذ علی الشتر

 ازًا درتٌذخاًِ تْذاشت  خاًِ تْذاشت تٌگ کثَد کَّذشت



 خاًِ تْذاشت سَر الیگَدرز خاًِ تْذاشت چن کَشک طَالتی کَّذشت

 دار خرم آتاد خاًِ تْذاشت تپِ خاًِ تْذاشت تاتا زیذ پلذختر



 تعداد پروژه محل عنوان پروژه

  اعتبار

پروژه 

میلیون )

(ریال  

 متراژ پایان شروع

  میزان پیشرفت

 فیزیکی

 115احذاث پایگاُ اٍرشاًس 
 سطح

 استاى
19 37000 94 97 2470 80 



 %100تختی خرم آتاد 115



 %100عثاسی کَّذشت  شْیذ115پایگاُ اٍرشاًس 



 %75آتاد الیگَدرز  خاى115 % 65پلذختر جلَگیر115

 %80پلذختر  ّلَش115 %90صٌعتی خرم آتاد  شْرک115



 %  100شْری کَّذشت  2 شوار115ُ



 %  100کًَاًی 115

 %  100کًَاًی 115




