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 1386سال 

 بیمارستان طرفه 
 1387تا  1386( سال یآسانسور و لوله کش ستمیس ازیمورد ن یهانهیهز طرفه )تأمینبازسازی بخشی از بیمارستان  .1

 

 1387سال 

  ع(امام حسینبیمارستان( 

 برای دستگاه شتابدهنده کنترل زاویه قطعهخرید  .1

 

 1389سال 

  مفید بیمارستان 

 پتوخرید  .1

 یخچالخرید  .2

 خرید صندلی همراه بیمار .3

 

 1390سال 

 (بخش آنکولوژی چشم) بیمارستان طرفه 

  CRMدستگاه سی آرم خرید  .1
 

 (بخش پیوند مغز و استخوان) بیمارستان طالقانی 
 )مولتی پروتکل آفرزیس( های جداسازی اجزای خون خرید دستگاه .1

 

 3139سال 

 ع(بیمارستان امام حسین( 
 شیمی درمانی سرپایی و تجهیز درمانگاه فضاسازی و بازسازی .1

 ملزومات مصرفی بخش شیمی درمانی سرپایی تأمین .2

 آنکولوژیبرای بخش  سیستم مولدینگخرید  .3

 آنکولوژیدر بخش  از طریق مددکاری مستقر به بیماران مبتال به سرطان پرداخت کمک هزینه دارو و درمان .4

 صهزینه استخدام نیروی انسانی متخصتأمین  .5
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 9413سال 

 ع(بیمارستان امام حسین( 
 شیمی درمانی سرپاییخرید هود شیمی درمانی بخش  .1

 TREATMENT PLANNING 3D  رادیوتراپینرم افزار طراحی درمان بخش  خرید .2

 سرپایی درمانیشیمی برای بخش  هزینه پرسنلی تأمین .3

 و رادیوتراپی آنکولوژیدر بخش  پرداخت کمک هزینه دارو و درمان از طریق مددکاری مستقر .4
 

 بیمارستان طرفه 
 

 :یچشم یهادرمان سرطان دیجدهای دستگاه خریدچشم پزشکی با  آنکولوژیتجهیز بخش  -1

  Retcam متکدستگاه ر 1-2

 TTT زریدستگاه ل 2-2

 PDTدستگاه لیزر  2-3

 (Vumaxسونوگرافی چشمی ) UBM  دستگاه 2-4

 )نوبت اول( های رادیواکتیو چشمیو پالک رهای مخصوصدستگاه براکی تراپی با اپلیکاتو 5-2

 (Trans illuminator) تورترانس ایلومینا 2-6

 روپوش و تیروئید بند سربی  7-2
 

  استخوان(و مغز  ند)بخش پیومفید بیمارستان 

 خرید دستگاه اپتیا .1

 دستگاه فرزنیوسخرید  .2
 

 بیمارستان لبافی نژاد 

 هود المینار خرید .1

 خرید دستگاه الکتروشوک .2

 خرید ساکشن پرتابل .3
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 9513سال 

  ع(امام حسینبیمارستان( 

 شیمی درمانی سرپاییدر بخش  های پرسنلیهزینهپرداخت کمک  .1

گاز استریل، سرنگ،  ،،تب سنج، آنژیوکتفیلتردارماسک ، پالس اکسی متر)فی برای بخش شیمی درمانی ملزومات مصر تأمین .2

 (یکبار مصرف ملحفهو انواع سرم 

 برای بخش رادیوتراپی فیزیست نیروی 3هزینه استخدام  .3

 برای بخش شیمی درمانی سرپایی صندلی اداریعدد  10خرید  .4

 در بخش آنکولوژی و رادیوتراپی پرداخت کمک هزینه دارو و درمان از طریق مددکاری مستقر .5

 

 (بخش پیوند مغز و استخوان) بیمارستان طالقانی 

 خرید میکروپلیت .1

 خرید میکروفیوژ .2

 خرید بایو سیفتی .3

 خرید ترازو .4

 استخدام نیروی متخصص برای آزمایشگاه بخش پیوند .5
 

  بیمارستان مفید 
 استخوان و مغز کمک هزینه بهمن ماه پرسنل بخش پیوندپرداخت  .1

 

 بیرجند(بیمارستان ایرانمهر( 

 راه اندازی بخش رادیوتراپی مرکز شیمی درمانی و رادیوتراپی بیمارستان ایرانمهرکمک به  .1

  برش شیلد هود شیمی درمانی وخرید  .2
 

 و بلوچستان سیستان 
  استان سیستان و بلوچستان() چاهشور بخشتشخیص طبی آزمایشگاه تجهیز  .1

 

 یاسوج 
 رجاییشهید بیمارستان  آنکولوژیبرای بخش  هود شیمی درمانی خرید .1

 

 پردیس فنی دانشگاه تهران 
 (یسرطان هایسلول مدل سازی ریاضی) سرمایه گذاری در طرح دانش بنیان .1
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 9613سال 

 ع(بیمارستان امام حسین( 

 در بخش شیمی درمانی سرپایی های پرسنلیپرداخت کمک هزینه .1

)ملحفه یکبار مصرف، انژیوکت، گاز استریل،  اقالم درمانی و تامین ملزومات مصرفی برای بخش شیمی درمانی سرپایی .2

 (سرنگ، انواع سرم و ماسک فیلتردار

 در بخش آنکولوژی و رادیوتراپی پرداخت کمک هزینه دارو و درمان از طریق مددکاری مستقر .3
 

 بیمارستان مفید 
 استخوان و بخش پیوند مغزبرای  COMTECخرید دستگاه آفرز  .1

 

 (چشم آنکولوژیبخش ) بیمارستان طرفه 

 )نوبت دوم( های رادیواکتیو چشمیخرید پالک .1

 خریداری شده های چشمیکالیبراسیون پالک هزینه تأمین .2

 

 بیرجند( یمارستان ایرانمهرب( 

 خرید برست برد.    1       

 دوزیمتری. پرداخت هزینه 2       
 سرطانپرداخت کمک هزینه دارو و درمان برای بیماران مبتال به .   3              

 TREATMENT PLANNING 3D هزینه خرید نرم افزار طراحی درمان بخش شیمی درمانی سرپایی  تأمین.  4              
 

 شهرستان ثالث باباجانی و شهر ازگه( ازگله لرزهنیزم دهید بیمناطق آس( 

 به عنوان خانه بهداشت موقتمتری  12کانکس  عدد 2خرید و ارسال  .1
 

 ی(سرپل ذهاب و ثالث باباجان یهاشهرستان) ازگله لرزهنیزم دهید بیمناطق آس 

 نوبت 3ر کانکس اسکان موقت د عدد 21اهدا و تحویل  .1
 

 خیریه کرمان 

 مبتال به سرطان بیمارانبرای کمک هزینه دارو و درمان  .1
 

  سنقرنشاط خیریه 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
 

 خیریه کنگاور 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
 

 ی(ژوهشکده معتمد جهاد دانشگاه)پپستان  مرکز تحقیقات سرطان 
 یدستگاه سونوگراف دیخر .1
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 9713سال 

 ع(بیمارستان امام حسین( 
استریل،  )ملحفه یکبار مصرف، انژیوکت، گاز ملزومات مصرفی برای بخش شیمی درمانی سرپایی تأمیناقالم درمانی و  .1

 (سرنگ، انواع سرم و ماسک فیلتردار

  آنکولوژیساخت سایه بان جلوی ساختمان رادیوتراپی و  .2

 در بخش آنکولوژی و رادیوتراپی پرداخت کمک هزینه دارو و درمان از طریق مددکاری مستقر .3

 در بخش شیمی درمانی سرپایی های پرسنلیپرداخت کمک هزینه .4

 برای بخش رادیوتراپینیروی فیزیست  3هزینه استخدام  .5
 

  بخش پیوند مغز و استخوان() طالقانیبیمارستان 

 هزینه پرسنلی کمکپرداخت  .1

  خرید ونتیالتور .2
 

 خیریه کرمان 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
 

  بیرجندخیریه 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
 

  سنقرنشاط خیریه 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
 

 خیریه کنگاور 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه 

             دیو آغاز بهره برداری در  نیریآقابرار قصرش یدر روستا یباب خانه بهداشت و درمان دائم کیساخت مشارکت در  .1

 1397ماه سال 
 

 مرکز بهداشت خواجه نوری 

 های گوارشهای تشخیص سرطانخرید کیت .1

 دیوگرافرتروکادستگاه الک .2
 

 مرکز طبی کودکان 

 پمپ اینفیوژن وخرید پمپ سرنگ  .1
 

 سیستان و بلوچستان 

 سیستان و بلوچستان عدد بخاری برای یکی از مدارس استان 10خرید  .1
 

 یاسوج 
 پرداخت هزینه تعویض فیلتر هود شیمی درمانی بیمارستان شهید رجایی .1
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 9813سال 

 بخش پیوند مغز و استخوان() بیمارستان طالقانی 
 سیستم احضار پرستار بخشی از هزینه تأمین .1

 

 (چشم آنکولوژیبخش ) بیمارستان طرفه 

 (سوم)نوبت  چشمی رادیواکتیو هایپالک خرید .1
 

  ع(امام حسینبیمارستان( 

 خرید دستگاه اسکنر .1

 آنکولوژیدر بخش  پرداخت کمک هزینه دارو و درمان از طریق مددکاری مستقر .2

 

 زگلستان اهوا مارستانیب یمرکز غربالگر 

 (میاز بدخ میتوده خوش خ صی)تشخ یاالستوگراف تیبا قابل شرفتهیپ یسونوگرافدستگاه تهیه   .1
 

 خیریه نور 

 مبتال به سرطان تحت پوشش موسسه از طریق مددکاری موسسه خیریه نور مارانیب یبرا یبهداشتلوازم  تهیه .1

 پرداخت کمک هزینه جانبی به بیماران جهت خرید کیسه کلستومی .2
 

 چابهار 

 دیخانه ام، خانه بهداشت زیکمک به تجه .1
 

 خرمشهر 

 یلوازم بهداشت نیتامرای ب کمک به موسسه بهاران .1
 

 خیریه آالء 

 ماستکتومی شده دستکش لنف ادم برای بیمارانعدد  10اهدای  .1
 

 خیریه کرمان 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
 

  بیرجندخیریه 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
 

  سنقرنشاط خیریه 

 مبتال به سرطان بیماران کمک هزینه دارو و درمان برای .1
 

 خیریه کنگاور 

 مبتال به سرطان بیماران برایکمک هزینه دارو و درمان  .1
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 9913سال 

 (1399-1398) بازسازی ساختمان جدید بهنام 
 

  (ره)بیمارستان امام خمینیبخش گوارش 

 (EUS) دستگاه اندوسونوگرافی بخشی از هزینه تامین .1
 

  شیمی درمانی بیمارستان مصطفی خمینی ایالمبخش 

 شیمی درمانی جدید بخش  و آماده سازی تجهیز .1

 نرده راهروهای طبقات، کفپوش، هود شیمی درمانی، دستگاه تهویه و هواساز خرید و نصب یک دستگاه آسانسور، .2

 

  (بخش آنکولوژی چشم)بیمارستان طرفه 

 (چهارم)نوبت های رادیواکتیو چشمی خرید پالک .1

 

 ع(بیمارستان امام حسین( 

 عدد تب سنج 3خرید  .1

 خرید دستگاه الپاراسکوپی جهت بخش زنان .2

 

 بیمارستان مهدیه شوش 

 وایرمارکرعدد  20و  سوزن بیوپسیعدد  20خرید  .1

 

  لقمان حکیمبیمارستان 

 خرید پنست بایور .1

 خرید فورسپس بای .2

 خرید کنسول باالی تخت بیمار .3

 خرید مانیتورینگ سانترال عالئم حیاتی .4

 خرید سیستم احضار پرستار .5

 خرید وارم تاچ .6

 

 خیریه آالء 

 دستکش لنف ادم برای بیماران ماستکتومی شدهعدد  20 خرید .1

 

 بیمارستان دهلران 

 نومترعدد ما 10و  کپسول اکسیژنعدد  20خرید  .1
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 1400سال 

 ره(بیمارستان امام خمینی( 

 وانآلین خرید سینرژی و بیس پلیت .1

 

  زاهدان جاوهء میردارالشفابیمارستان 

 ECGعدد دستگاه  3خرید  .1

 

 بیمارستان مهدیه شوش 

 BARD  خرید دستگاه وکیوم بیوپسی .1

 

  هالل احمر سازمان 

 )سیستان و بلوچستان( 3500عدد دستگاه کولر آبی  2خرید  .1

 های گلستان، مرکزی، هرمزگان، مازندران و ایالماستان :برای لیتری 5ساز عدد دستگاه اکسیژن 7خرید  .2

 

 ع(بیمارستان امام حسین( 

 توسط شرکت به بخش زنان Higgاهدای دستگاه  .1

 

 بیمارستان بوعلی 

 پرتابل التوریونتدستگاه خرید  .1

 لیتری 5ساز اکسیژناهدای  .2

 عدد ویلچر 2اهدای  .3

 

 (بخش آنکولوژی چشم) بیمارستان طرفه 

 (پنجم)نوبت های رادیواکتیو چشمی خرید پالک .1

 

  حکیم لقمانبیمارستان 

 راه اندازی( )درحال تجهیزات و راه اندازی مرکز غربالگری .1

 

  بیرجندخیریه 

 کمک هزینه دارو و درمان برای بیماران مبتال به سرطان .1

 

  استان کرمانشاه( سنقرنشاط خیریه( 

 مبتال به سرطان بیماران کمک هزینه دارو و درمان برای .2


