
١ 
 

  

ه  امام رضا (ع)                                         :عنوان پروژه یک و ه  مک ما تان    مار

  

  سایت بیمارستان پیمانیه محل اجرا: 
  ملی -خیر-طرح تحول نظام سالمت :تامین اعتبار

  متر مربع 2050: زیر بنا 
  1394: اجراتاریخ 
  1396: بهره برداريتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  40000اعتبار هزینه شده(میلیون ریال): 

  مهندس حقدان: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  



٢ 
 

  
  

رطان                                        :عنوان پروژه ی  بال  ص و ه    ما تان    م  مار

  

  سایت بیمارستان پیمانیه محل اجرا: 
  طرح تحول نظام سالمت :تامین اعتبار

  متر مربع 750: زیر بنا 
  1394: اجراتاریخ 
  1396: بهره برداريتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  13000اعتبار هزینه شده(میلیون ریال): 

  حقدانمهندس : ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه
  

  

ی                                         :عنوان پروژه ما ی  د    ا و   زادی حاج 

  

  سایت بیمارستان پیمانیهمحل اجرا: 
  خیرتامین اعتبار: 

  متر مربع 2000زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  درصد 78 درصد پیشرفت فیزیکی:
  30000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهندس حقدانناظر ابنیه : 
  مهندس ذوالفقاري ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه
  



٣ 
 

  
  

ه اور                                       :عنوان پروژه ماو تان  مار س    م هژا

  سایت بیمارستان پیمانیهمحل اجرا: 
  طرح تحول نظام سالمت: تامین اعتبار

  متر مربع 1200: زیر بنا 
  1395: اجراتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  23000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهندس حقدان: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  



٤ 
 

ه                                       :عنوان پروژه ما ی  ا و س  گاه اورژا ی   پا

  بیمارستان پیمانیه جهرمسایت محل اجرا: 
  دانشگاهتامین اعتبار: 

  متر مربع 400: زیر بنا 
  1395: اجرا تاریخ

  1396: بهره برداريتاریخ 
  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:

   4000اعتبار هزینه شده(میلیون ریال): 
  حقدانمهندس : ناظر ابنیه 

  ذوالفقاريمهندس  : ناظر تاسیسات
  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه

  

  

ی                                         :عنوان پروژه ا و ش آ زی  ا د ه ا ا ه ر ما تان    م مار

  سایت بیمارستان پیمانیه جهرممحل اجرا: 
  دانشگاهتامین اعتبار: 

  متر مربع 400: زیر بنا 
  1395: اجراتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  7000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  ندس حقدانمه: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  

 

 

 

 



٥ 
 

 

 

ث س  :عنوان پروژه ا د حا ا مان ا ش ا  هو کی  ک  یا ا  وصاب و     ه ما    تانمار  ن  رو

  سایت بیمارستان پیمانیه جهرممحل اجرا: 
  دانشگاهتامین اعتبار: 

  متر مربع 600 زیر بنا :
  1396تاریخ اجرا: 

  درصد 35 درصد پیشرفت فیزیکی:
  10000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  مهندس حقدانناظر ابنیه : 
  مهندس ذوالفقاري ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه
  


