
                                                                                                                                                                        

  1393سال                                   اعضاء کمیته  دبیر کمیته  نا م کمیته
  فرحدل -توکلی–مشتاقی –عنا کارن - دکتر فرخیان – یوسفیاندکتر –دکتر حسینی –  موسویدکتر : آقایان   ذاکری خانم  بهبود کیفیت

  -عبدالهی -مقدسی -صدف ساز -آقاباقری -روحی-حیدری مقدم– مقدسی  - دکترثابت  :خانم ها 
  فرحدل - شعبانی-طائی مهندس  -دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – موسوی   دکتر: آقایان  خانم شعبانی  ، فناوری اطالعات مدارک پزشکی

    حیدری مقدم - آقاباقری: خانم ها 

  فرحدل -شاه مال قمصری–صمدی -مشتاقی -توکلی  –زیحاج نورو – یوسفیان دکتر–دکتر حسینی – موسوی   دکتر: آقایان   اصغری خانم   کسورات ، درآمد
  حیدری مقدم- شعبانی -اصغری – نعمتی-زاهد–دکتر ایرانمنش: خانم ها 

-منتظر–مشتاقی –مهندس طایی -توکلی   - رضا شریف دکتر محمد–دکتر فرخیان  –دکتر سیدی –دکتر محمد حسین خیاط  -دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – موسوی دکتر: آقایان   ایرانمنشدکتر   دارو، درمان ، تجهیزات پزشکی
  حیدری مقدم–مهندس آسمانی  -چیت سازیان دکتر- یهرودکتر-دکتر ثابت–دکترایرانمنش  -: خانم ها           سربندی- فرحدل  -رضوانی–مقدسیان 

  گلیاسیان-  فرحدل -  خراسانی -مهندس گیو-مشتاقی–دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – موسوی دکتر: آقایان   خانم زیلوچی  محیط ولنژ بهداشت
  حیدری مقدم– زیلوچی: خانم ها 

  گلیاسیان - فرحدل - خراسانی-مشتاقی -دکتر احترام  –دکتر شریف –دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – موسوی دکتر: آقایان   حیدری مقدم  بیمارستانی کنترل عفونت
  دمحیدری مق–کاظمی-زیلوچی - دکتر ایرانمنش : خانم ها 

  فرحدل -صفریدکتر  –دکتر یوسفیان  – موسوی دکتر : آقایان   خانم سرافرازی  تغذیه با شیر مادر وزایمان طبیعی  و ترویج مادر و نوزادایمنی 
  سرافرازی-حیدری مقدم  - عصاریان- عبدلی  -تقی زاده   –علینژاد   –همتی- تقریریدکتر : خانم ها 

  فرحدل -زادهدکتر حیدر –شریفرضامحمددکتر - دکتر یوسفیان   - دکتر  موسوی  :آقایان   ریخانم ناد  ماهه 1-59کاهش مرگ و میر 
    مهماندوست -  حیدری مقدم  - آقاباقری   –نادری: خانم ها 

  فرحدل - صفری  دکتر -دکتر یوسفیان  – موسوی  دکتر : آقایان   خانم تقی زاده  کاهش مرگ ومیر نوزادان
  مهماندوست -حیدری مقدم–آقاباقری-تقی زاده   –لینژاد ع - تقریری  دکتر: خانم ها 

  توکلی-فرحدل – حاج نوروزی–دکتر فرخیان  –دکتر یوسفیان  -دکترحسینی-   موسوی دکتر: آقایان   خانم  خامه چیان   آموزشی ، پژوهشی کارکنان
  حیدری مقدم-  خامه چیان–عمارتی: خانم ها 

  فرحدل–دکتر فرخیان  –دکتر یوسفیان  - تر موسوی  دک: آقایان   خانم کجایی  آموزش به بیمار
  حیدری مقدم -خامه چیان –کجایی -دکتر چیت سازیان : خانم ها 

  گلیاسیان-فرحدل - حاج نوروزی –توکلی -دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – موسوی دکتر: آقایان   خانم عبدالهی  کارکنان ورفاه
  حیدری مقدم -عبدالهی :خانم ها 

  گلیاسیان - خراسانی -115صالحی – فرحدل—مقدسیان -مشتاقی–مهندس گیو  دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی– دکتر موسوی: آقایان   خانم سرافرازی  بحران وبالیا
  کدخدایی -روحی  – سرافرازی-خانم ها حیدری مقدم

  مقدسیان-دل فرح -رحیمی  –دکتر فرخیان –دکتر یوسفیان  -دکتر حسینی  -  صفرپورردکت– موسوی دکتر  : آقایان   آقای رحیمی  آسیب شناسی ونسوجعوارض ، مرگ ومیر ، 
  مهماندوست -حیدری مقدم– شعبانی–دکتر چیت سازیان –دکتر خامه چیان - احترامدکتر : خانم ها  

  صحراگرد - فرحدل  – خراسانی–مهندس گیو  –حاج نوروزی  – توکلی -دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – موسوی دکتر: آقایان   آقای خراسانی  حفاظت فنی وبهداشت کار 
  حیدری مقدم–زیلوچی : خانم ها 

  زیلوچی-حیدری مقدم- حلوجیم: خانم ها                                                                              فرحدل -مهندس جاللی- توکلی -دکتر حسینی – موسوی دکتر: آقایان   محلوجیخانم   تغذیه ورژیم درمانی
  یدری مقدمح: خانم ها                        فرحدل -حاج نوروزی  –توکلی -افاضل -حجت االسالم جمشیدی  - دکتریوسفیان  -دکتر حسینی – موسوی دکتر: آقایان   حیدری مقدم  اخالق پزشکی و مراعات موازین شرعی

  حیدری مقدم: خانم ها      فرحدل - گلیاسیان-حاج نوروزی   - توکلی  –حجت االسالم جمشیدی  - افاضل  –دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – موسوی دکتر: آقایان   ری مقدمحید  روابط عمومی+  ترویج ارزشهای متعالی

  حیدری مقدم: خانم ها                         فرحدل – عقیقی– ذیالیی - قی مشتا - علیزادهدکتر  -دکتراحترام-دکتر احسانی –دکتر یوسفیان  -موسوی  دکتر  : آقایان   ییقآقای عق  خون طب انتقال

  حیدری مقدم –مهماندوست  :خانم ها         فرحدل  -خراسانی  –فرحدل  دکتر یوسفیان  -–دکتر   موسوی : آقایان   خانم مهماندوست  مدیریت خطر وایمنی بیمار

  توکلی - مهندس گیو –فرحدل –حاج نوروزی  - نعناکار  –دکتر فرخیان –دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – سویدکتر مو: آقایان   خانم روحی  مدیریت ورهبری
  مهماندوست  -روحی –صدف ساز  –زیلوچی  –مقدسی  –دکتر ثابت : خانم ها 

  رئیس بخش اورژانس ها فرحدل –مقدسیان  –رحیمی  -رفروزان فردکت – دکتر فرخیان –دکتر یوسفیان  –دکتر حسینی – دکتر موسوی: آقایان   آقای مقدسیان  تریاژبیمارستانی
  حیدری مقدم:  خانم ها


