
  عملكرد هاي مديريتي بيمارستان
  

  نوع عملكرد  سال
  راه اندازي اطاق عمل   ۱۳۷۹سال 

  ۱۳۸۰-۱۳۸۳سالهاي 

  ه اندازي بخش جراحي زنان را
  بخش نوزادان   """"""
  اطاق عمل دوم """"""

  تاسيس بانك خون 
  گرفتن آمبوالنس پاترول براي بيمارستان 

شهرستان با تـامين فضـاي فيزيكـي و امانـت دادن      ۱۱۵راه اندازي اورژانس 
  آمبوالنس به اورژانس

  يگاني اداريراه اندازي بخش بايگاني مدارك پزشكي و با
  تعميرات فضاي فيزيكي بيمارستان و محوطه سازي

  ساخت لندري
  جهت بيمارستان تك تخصصي ۱كسب درجه ارزشيابي   ۱۳۸۴سال 

  ۱۳۸۵سال 
  راه اندازي بخش حوادث غير مترقبه

  راه اندازي بخش زايمان بي درد

  ۱۳۸۶سال 
  تعميرات عمراني درمانگاه و بخش اداري

  ساخت انبار
  محوطه سازي فضاي سبز بيمارستان 

  ۱۳۸۷سال 

  راه اندازي بخش زايمان در آب
  عنوان تحقيقاتي ۱۲فعال نمودن واحد تحقيقات و پژوهش با بيش 

 NICUراه اندازي و تجهيز بخش 

  تالش و پيگيري مستمر در جهت دريافت لوح دوستدار مادر

  ۱۳۸۸سال 

  تروسكوپي اتاق عملراه اندازي بخش الپاراسكوپي و هيس -
  برگزاري كارگاه آموزشي مربوط به الپاراسكوپي و هيستروسكوپي -
  افتتاح بخش اورژانس -
  گسترش فضاي فيزيكي بخش جراحي زنان  -
شركت در كنگره بين المللي زنان و ارائه چهار مقاله كـه سـه تـاي آن بـه     -

  .صورت پوستر و يك مقاله به صورت سخنراني ارائه شد
ر كنگره نازايي شيراز و ارائه مقاله به صورت پوستر و چـاپ آن در  شركت د -

  مجله باروري و ناباروري يزد
  چاپ مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشكي اروميه  -



درصـد در راسـتاي دريافـت لـوح      ۰۶/۳۶كاهش ميزان سزارين به حدود  -
  دوستدار مادر

  ۱۳۸۹سال 

  دكتر مينايي دريافت لوح پژوهشگر برگزيده توسط خانم -
  در واحد تحقيقات) پزشكي  –مهندسي ( آغاز همكاري بين رشته اي  -
به صورت سخنراني و پوستر در كنگره بـين المللـي پزشـكي    مقاله  ۲ارائه  -

  قانوني ايران 

  ۱۳۹۰سال 

  دريافت لوح دوستدار مادر از طرف وزارت بهداشت و درمان  -
و فنـاوري  كـامپيوتر  س دانش پژوهان در كنفران مقاله بين رشته اي ۲ارائه  -

  اطالعات دانشگاه تبريز
دانشـگاه صـنعتي    –ارائه مقاله بين رشته اي در كنفرانس داده كاوي ايران  -

  اميركبير
شركت در همايش بين المللي سرطان سينه دانشگاه علوم پزشكي شـهيد   -

  بهشتي و ارائه مقاله به صورت پوستر
  ... ) و  ART )IVFشروع انجام مراحل  -
در بيمارستان با همكاري كلينيـك نـازايي    IVFتولد اولين نوزاد حاصل از  -

   اصفهان  

  ۱۳۹۱سال 
  اسپانيا و ارائه چهار مقاله به صورت پوستر  BCGIPشركت در كنگره  -
   راه اندازي دستگاه سونوگرافي -
  رزكتوسكوپي بيمارستان  راه اندازي دستگاه -

 


