
 خالصه وضعيت پروژه

                                                                                                                   هؼزفي پزٍصُ

 ساکطي هزکشی دًذاى پشضکي طزاحي ٍ تَلیذ ػٌَاى طزح : -1

 تجْیشات دًذاى پشضکيسيز تخص :                                                                     تجْیشات پشضکيتخص :      - 2

  خذهات / تَلیذات : -3

تاتَجِ تِ ًیاز دًذاًپسشکاى تِ ساکشي کن هصرف در آب ترآى شذین کِ تِ تاهیي دستگاُ ساکشي جراحی دًذاًپسشکی کن هصرف تپردازین. 

لیتر آب لَلِ کشی را در فاضالب تخلیِ هی کٌذ. ها ادعا دارین ایي هذل دستگاُ  ۵.۴ل جالة است تذاًیذ ّر ساکشي آتی در ّر دقیقِ حذاق

ساکشي جراحی دًذاًپسشکی جایگسیي هٌاسة ترای سایر دستگاُ ّای ساکشي هی تاشذ ٍ ایرادات را در ًَع ساکشي آتی، ساکشي َّایی ٍ حتی 

تِ ایٌکِ در حالت تساق کش کِ هصرف هعوَل هطة هی تاشذ ترق کوتری ًیاز  در ساکشي جراحی تطَر کاهل پَشاًذُ است! دًذاًپسشکاى تا علن

 .دارد ها سیستن تساق کش ٍ جراحی هجسا را در یک دستگاُ فراّن آٍردُ این ایي دلیلی ترای هصرف ترق پاییي است

 .ٍیژگی ترتر در ایي دستگاُ تخلیِ هستقین تِ فاضالب هی تاشذ

 .در قذرت هکش دستگاُ ساکشي هی تاشذ تفاٍت ایي هذل دستگاُ تا سایریي

ایي دستگاُ ساکشي دًذاًپسشکی ترای جراحی سٌگیي هاًٌذ فلپ ٍ سایر کارّای رٍتیي هطة هاًٌذ دًذاى عقل، ایوپلٌت استفادُ کٌیذ. هَتَر 

 اهریکا هی تاشذ. gast دستگاُ ساکشي دًذاًپسشکی

ٍم رٍشي تاشذ تا جراح تتَاًذ تراحتی کار کٌذ، در ایي تارُ کلیٌیک ّای گاّی در جراحی طَالًی هذت ًیازهٌذ است دستگاُ تطَر هذا

دًذاًپسشکی خصَصاً در تخش جراحی جْت کار شثاًِ رٍزی ًیاز تِ ساکشي دًذاًپسشکی دارًذ کِ در صَرت رٍشي هاًذى هذاٍم خللی در کار 

ر ّواًطَر کِ اشارُ شذ عذم ًیاز تِ دستیار ترای شستشَی تاتل ایجاد ًشَد ایي هَرد ًیس در طراحی هذًظر قرار گرفتِ شذُ است. ٍیژگی دیگ

 .ّای دستگاُ ساکشي هی تاشذ

 پارک ػلن ٍ فٌاٍری سیستاى ٍ تلَچستاى هحل اجزای طزح : -4

 ضزح پزٍصُ ) سهیي ، ساختواى ، تاسیسات سيزتٌايي ، ًحَُ تَلیذ ٍ ...( :  -5

 

ط تا دًذاى پشضکي تَدُ ٍ تِ جْت دفغ خَى ، تشاق ٍ آلَدگي ّای دّاى تیوار ساکطي هزکشی اس هلشٍهات ّز هحیط تالیٌي هزتث

 استفادُ هي ضَد.

 تِ تاال 200ظزفیت تَلیذ ساالًِ : – 6

 

 ٍضؼیت پزٍصُ

 درغذ 100َرد ًیاس طزح اس داخل : دستزسي تِ هَاد اٍلیِ ه -7

 فزٍش : -8

 درغذ 80ُ تاسار داخلي پیص تیٌي ضذ -

 درغذ 20سار خارجي پیص تیٌي ضذُ تا -

 يک سال: تا سهاى ضزٍع فؼالیتْای تجاری ( ى هَرد ًیاس تزای پزٍصُ ) اس اتتذا کل سها – 9



 

 ٍضؼیت طزح : - 10

           تلي    ؟ اهکاى سٌجي طزح در دستزس است -

           تلي  سهیي هَرد ًیاس تْیِ ضذُ است ؟  -

 خیز        اسیس ، سْویِ ارسی ، هحیط سيست ٍ غیزُ ( اخذ ضذُ است ؟هجَسّای قاًًَي ) جَاس ت -

 خیز                قزارداد هطارکت تا ضزيک داخلي يا خارجي هٌؼقذ ضذُ است ؟ -

 خیز           قزارداد تاهیي هالي پزٍصُ هٌؼقذ ضذُ است ؟ -

 خیز          تا پیواًکار داخلي يا خارجي قزاردادی هٌؼقذ ضذُ است ؟ -

       تلي  تسْیالت سيزتٌايي ) تزق رساًي، آب رساًي هخاتزات ، سَخت ، جادُ ٍ غیزُ ( فزاّن ضذُ است ؟ -

 تلي  فْزستي اس داًص فٌي ، هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ ّوچٌیي ضزکتْای فزٍضٌذُ يا ساسًذُ هحػَل هطخع ضذُ است؟ -

  تلي ؼقذ ضذُ است ؟ قزارداد خزيذ هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ داًص فٌي هٌ -
 

 

 ساختار هالي

 

 ساختار هالي: -11

 ضزح

 پَل داخلي هَرد ًیاس
پَل خارجي 

 هَرد ًیاس

کل هثلغ تِ 

 هیلیَى يَرٍ
هؼادل تِ هیلیَى  ًزخ تزاتزی هیلیَى ريال

 يَرٍ

     3000 سزهايِ ثاتت

سزهايِ در 

 گزدش

2000     

کل سزهايِ 

 گذاری

5000     

 هیلیَى ريال 5000 ؼلي :خالع ارسش ف -

 درغذ 15 ًزخ تاسگطت داخلي : -

 درغذ 25 ًزخ تاسگطت سزهايِ : -

 درغذ 25حذاقل ًزخ سَد هَرد اًتظار :  -

 



       ًَع طزح:                                           تَسؼِ ٍ تکویل  -12

 خالغِ ٍضؼیت ضزکت : -

 ضزکت پیطگاهاى ايزاًیاى طة کیاًسِ ًام ) اضخاظ حقیقي / حقَقي ( : -

 تَلیذ ٍ ًػة ساکطي هزکشی تِ غَرت پزٍصُ ای تزای درهاًگاُ ّای دٍلتي ٍ خػَغي طزکت :تفؼالیت جاری  -

 پارک ػلن ٍ فٌاٍری سیستاى ٍ تلَچستاىآدرس : -

           فاکس :                                                          9304525055تلفي :          -

                                                                                                     :ٍب سايت                                                        nimaalipour43@gmail.comپست الکتزًٍیکي :                

                                                                                                         خػَغي                                 ساختار قاًًَي ضزکت :   -

 

   حهطالؼِ اهکاى سٌجي طز   

  خیزهجَسّای قاًًَي ) جَاس تاسیس ، هجَس سزهايِ گذاری خارجي ٍ غیزُ(     
 

 

 


