
 99رستان در سال الصه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی لخ

 پرداخت پرسنلی (الف

 5999پایان شهریورمیلیارد تومان تسویه تا 501به مبلغ  پزشکان ماه کارانه41پرداخت  

 تا پایان شهریور  میلیاردتومان 529پرسنل بیمارستانها به مبلغ ماه کارانه 41پرداخت 

 5999پایان دی ماهتسویه تا  میلیارد تومان09مبلغپرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به  

از مطب  ماه محرومیت9،ماه مدیریت0پرسنل ،  ماه ماموریت0،ماه اضافه کار 0پرداخت 

 میلیارد تومان14اعضای هئیت علمی  دانشگاه به مبلغ 

 نا پرسنل دانشگاهپاداش و حق الزحمه کرو میلیارد تومان14مبلغپرداخت  

 پروژه های عمرانی:ب( 

 پروژه بهداشتی درمانی شامل: 90افتتاح  

کلینیک ویژه ، مرکز غربالگری، مرکز شهری روستایی، مرکز جامعه سالمت ، اورژانس  

 بیمارستانی، بخش های ویژه و آزمایشگاه

 : پروژه های بیمارستانیپیگیری ساخت  

 درصد. 91عشایر)نیایش(، پیشرفت فیزیکی بیمارستان جایگزین شهدای  -5

 درصد. 90بیمارستان رازی کوهدشت ، پیشرفت فیزیکی  -2

 درصد. 20بیمارستان گهر دورود پیشرفت فیزیکی  -9

 بخش تجهیزات:ج( 

 جهت دستگاه سیتی اسکن9خرید  

 بیمارستان های عشایرخرم آباد و امام)ره(سلسله :::فعال میباشد -5

 رحیمی،امام)ره( ازنا و ابن سینا نورآباد::: در حال  تحویل دستگاهبیمارستان های شهید  -2

 بیمارستانهای ولیان الیگودرز و امام)ره( کوهدشت :::در حال انعقاد قرارداد -9

 جهت دستگاه ام آر ای5خرید  

 فعال:: :بروجردیبیمارستان آیت اله  -5

 در حال انعقاد قرارداد::: ر آبادایر خرم آبادو ابن سینا نوبیمارستان امام پلدختر وامام کوهدشت،عش -2



 که از گمرک ترخیص گردیده است.اسالیس 212 دستگاه سیتی آنژیویک خرید  

تحویل بیمارستان گردیده و تا  جهت بیمارستان شهید مدنی خرم آباد آنژیو دومدستگاه خرید  

 پایان سال افتتاح می گردد.

 تحویل به بیمارستان  دستگاه گاما کمراخرید یک  

 دستگاه اکسیژن سازتامین  

 آباد،ولیانکانتینردار جهت بیمارستانهای شهید رحیمی خرم  دستگاه اکسیژن ساز سانترال 

 الیگودرز و آیت اله بروجردی تامین و توزیع گردیده است

)ره(پلدختر و امام)ره(  عشایر،امامجهت بیمارستان های  شهدای  دستگاه اکسیژن ساز سانترال 

 کوهدشت تامین و توزیع شده است

 خانگی اکسیژن سازدستگاه 49خرید  

 )آزمایشگاه کرونا(واحد پی سی آر1تجهیز و راه اندازی  

 میلیارد تومان2توسط دانشگاه به مبلغ دستگاه پی سی آر دورود و الیگودرزخرید  

 بروجردو شهرستان خرم آباد -توسط وزارت بهداشت جهت بیمارستان عشایرسه دستگاه پی سی آراهدا  

 جذب نیروی انسانی:د( 

 نیروی پیمانی 292اخذ مجوزو به کارگیری  

 پزشک متخصص. 09جذب  

 سایر اقداماته( 

 تشکیل اولین هئیت ممیزه دانشگاه-5

متعهد خدمت نفر نیرو 14و نفر نیروی متخصصوفوق تخصص درفراخوان شانزدهم19جذب-2

 هاه جهتدانشکد

 دیفر429به292ارتقاء تعداد ردیف های هئیت علمی از-4

 بخش تولید و پرورش گونه های حیوانات آزمایشگاهیراه اندازی -1

 در بخش مسابقه دانشجویی ششمین همایش و فن بازار ملی سالمت رتبه اولکسب -2


