
 پزشکی دانشکده مالی و اداری معاونت حوزه عملکرد و فعالیتها گزارش

 اقدامات عمرانی-الف

 حفاری چاه ارت جهت ساختمان علوم پایه -1

 در طبقات باال و پائین ساختمان پزشکی مربوط به حاشیه های پنجره های دو جداره اجرت سیمان کاری و بند کشی -2

 آسانسور جهت ساختمان علوم پایهعقد قرارداد تعمیر و نگهداری -3

  Edoاجرای رنگ آمیزی روغنی اتاق کارشناس پاتولوژی، کالس یک، اتاق -4

 خرید لوازم تاسیساتی جهت لوله کشی شوفاژ پاتولوژی-5

 نصب چراغ دکوراتیو ورودی ساختمان اداری  و ورودی علوم پایه و ورودی درب سالن ابن سینا و برق رسانی به آنها-6

-راغنصب چ-کلید پریز توکار نصب-کابل روکار نصب-نصب سیم-قوطی گذاری-سوراخ کاری دیوار -کاری هکند-7

 کندن بند آجر جهت رد کردن سیم برق-سربندی روشنایی در تابلو

-برش و جمع آوری لوله های شوفاژ جوشکاری و انشعاب گیری، سرویس تمام فالش تانکهای سرویس های بهداشتی-8

 تش خوار دیگ فوالدی و تعویض و جوشکاری مجدد لوله ها وتخلیه و شستشوی رسوب داخل دیگبرش لوله های آ

اجرت اصالح و تعویض سنگهای شکسته در کف مربوط به ساختمان پزشکی و اجرت سفیدکاری و مرمت دیوارها و -9

مجدد  پزشکی و سفیدکاریستون ها و لکه گیری و تیکه کاری ها و اجرت تخریب کاشی های ستونی اتاق جنب کتابخانه 

 آن با مصالح 

 پنجره دو جداره جهت اتاق های آموزش-01

 امور اداری و کارگزینی-ب

تامین نیازمندیهای پرسننیی   ارنرای قنانو    مانروات    ینین نامنم بنای مرمنود کو منووک  او ننا     نراب             -1

 نموک  تسهیالت و ابی    موزشی  نا 

مکناو  صد و امالغ تعینین ملنخ مندما  او ننا    اعمنای ملینر  بینات عیمنی ردیندالوو ک   اعنال  شنر              -2

 ا راک  وق مم  اوگزینی سیاک   پیگیری رها صد و احکا  حاوقی  نها   سایر اقدامات الز 

 غیرهاوایم پیشنهاک   وابکاوبای مناسب مم ماامات ما وق کو رها پیش مرک   حخ مشکالت اکاوی   -3

 Ph-Dنفنر از وزیندنا بنای گر بهنای م یینف  موزشنی   ک ینری ت   نی          250صد و امالغ مانروی تعنداک   -4

    مم مرا ز  موزشی   کومانی تامعم   گر بهای مرموطم رها اقدا  الز   اوسال 



 مالینی انجا  اموو مرمود مم و ابی   میمم پایم   مکمخ  او نا    اعمای ملیر  بیات عیمی عیو  پایم  -5

مروسی    نیرل حموو   غیاب  او نا    اعمنای ملینر  بینات عیمنی عینو  پاینم   منالینی   تنرنی  گنزاو           -6

   اوایم مم مسئولین ما وق   ثبا مامووییها   مرم یهای صاکو شده  نها

  نراوت منر نگهنداوی   مایگنانی پر ننده بنای پرسننخ اعن  از بینات عیمنی   غینر بینات عیمنی   نامنم بنا               -7

مکاتبات اکاوی   غیره   بمچنین نرناوت منر ثبنا   توزینم نامنم بنای  اوکه   صناکو   احکنا  حانوقی   نینرل             

 اوسال مم موقم  ییم نامم با مم  احدبای مرموطم

اقدامات الز  کوم وص تسنویم حسناب   پاینا   ناو اعمنای ملینر  بینات عیمنی پنم از انجنا  تعهندات            -8

  او مازنشسیگی نایخ  مده اند.قانونی   یا  سانی  م مم ا ی

تهیم گزاو   مناو   اطالعنات پرسننیی منووک نیناز  او ننا    اعمنای ملینر  بینات عیمنی طبن  کومواسنا             -9

 معا نیهای سیاکی   یا ماامات مسئول

 امور مالی-ج

 ویال  617/056/145/258کویا یی از اعیباو راوی -1

 ویال 851/700/066/260کویا یی از اعیباو امی اصی -2

 ویال 000/549/148/7کویا یی از اعیباوات امالغی -3

 ویال  047/511/001/4کویا ا ماما تمیک کاوایی -4

 ویال 515/817/361/295رمم  خ کویا یی اعیباو 

 الز  مم توضیح اسا:

م رف شده اسا. مبنالغ م نر ی شنامخ بزیننم  نرک رهنا حانوق   مزاینای پرسننخ             97 خ این مبیغ کو سال 

  اینیرنهننا مننوکه   مننامای شننامخ مرینند   سنناما میز مننات       Ph-D   مننک بزینننم کانشننجویا    پزشننکا 

تجهیننزات رهننا تجهیننز  زمایشننگابها   سنناما   تعمیننرات اساسننی کو سننامیما  عیننو  پایننم گرکیننده اسننا. 

پر ژه ساما  سانسوو مم پایا  وسیده اسنا. بمچننین قسنمیی بن  صنرف پرکامنا حن  الیندویم    ولینایمی          

تید ملیر  گرکیده اسا. کو پایا  سال منالی بن  مینایرت صنووت حسناب بنا   تنراز  ینیه کاواینی   مسنین           اسا

 نهایی شده   مسیم شده اسا.  97 ییم حسامها انجا  گر یم اسا    ییم اسناک سال 

 


