-

اخالق پزشکی

-

ایمنی نوزاد و ترویج زایمان طبیعی

-

بانک خون

-

بحران و بالیا

-

برنامه کمیته ها

-

بهبود کیفیت

-

بهداشت محیط

-

کمیته مرگ و میر 1تا 95ماهه

-

کمیته مرگ و میز و آسیب شناسی نسوج

-

کنترل عفونت

-

مدارک پزشکی

حاضرین در جلسه اخالق پزشکی :
نام و نام خانوادگی

عنوان

آقاي دكتر محمدرضا لشكري

رياست

آقاي كاظم ناصري

مديريت

آقاي علي ملكي راد

مسئول واحد بهبود كیفیت

خانم ملیحه احمدزاده

مترون

خانم دكتر بتول ساعدي

متخصص زنان و زايمان

خانم دكتر صديقه گوينده

مسئول فني آزمايشگاه

آقاي مجید حسن زاده

سوپروايزر بالیني و نماينده انجمن اسالمي بیمارستان

خانم فريده عصاران

دبیر كمیته

خانم ندا تاتاري

مسئول كمیته هاي بیمارستان و آموزش

حاضرین در جلسه ایمنی نوزاد و ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر:
نام و نام خانوادگی

عنوان

آقاي دكتر محمدرضا لشكري

رياست

آقاي كاظم ناصري

مديريت

آقاي صنعتي

مسئول دفتر بهبود كیفیت

خانم ملیحه احمدزاده

مترون

آقاي دكتر محمد اله داد

مسئول فني بخش NICU

خانم دكتر نسرين بهلول

مسئول فني بلوک زايمان

خانم دكتر بتول ساعدي

متخصص زنان و زايمان

خانم فريده عصاران

دبیر كمیته و مسئول زايشگاه

خانم افسانه مهاجر

مسئول بخش اطفال

خانم مهرناز مواليي

مسئول بخش NICU

خانم مريم شهیر طوسي

مسئول بخش زنان و زايمان

خانم ندا تاتاري

مسئول كمیته ها و سوپروايزر آموزشي
حاضرین در جلسه بانک خون :
نام و نام خانوادگی

عنوان

آقاي دكتر محمدرضا لشكري

رياست

آقاي كاظم ناصري

مديريت

آقاي صنعتي

مسئول دفتر بهبود كیفیت

خانم ملیحه احمدزاده

مترون

خانم دكتر صديقه گوينده گوينده

مسئول فني آزمايشگاه

آقاي دكتراحمد بذرافشان

متخصص جراحي اطفال

آقاي دكتر علیرضا عطاري

متخصص داخلي

خانم فرح سادات سهرابي اناركي

دبیر كمیته

خانم زهرا طیراني

مسئول آزمايشگاه

خانم ندا تاتاري

مسئول كمیته هاي بیمارستان

حاضرین در جلسه بحران و بالیا :
نام و نام خانوادگی

عنوان

آقاي دكتر محمدرضا لشكري

رياست

آقاي كاظم ناصري

مديريت

آقاي صنعتي

مسئول واحد بهبود كیفیت

خانم ملیحه احمدزاده

مترون

آقاي دكتر محمود صفايي

متخصص جراح مغز و اعصاب

آقاي دكتر محمدرضا شهابي

مسئول فني اتاق عمل مركزي

خانم ملیحه احمدزاده

سوپروايزر بالیني و دبیر كمیته

آقاي امیر فدائیان

مسئول حراست

خانم ندا تاتاري

مسئول كمیته هاي بیمارستان

آقاي آرمان دولت آبادي

دبیر كمیته بحران و باليا

حاضرین در جلسه بهداشت و محیط :
نام و نام خانوادگی

عنوان

آقاي دكتر محمدرضا لشكري

رياست

آقاي كاظم ناصري

مديريت

خانم ملیحه احمدزاده

مترون

آقاي صنعتي

مسئول واحد بهبود كیفیت

آقاي مهندس علي زهرايي

كارشناس بهداشت محیط و دبیر كمیته

آقاي دكتر علیرضا عطاري

متخصص داخلي

خانم ندا تاتاري

مسئول كمیته هاي بیمارستان و آموزش

خانم نادره حجتي

كارشناس كنترل عفونت

آقاي شهريار منوچهري

مسئول خدمات عمومي

خانم زهرا طیراني

مسئول بخش آزمايشگاه بالیني
حاضرین در جلسه کمیته مرگ و میر  1تا 95ماهه
نام و نام خانوادگی

عنوان

آقاي دكتر محمدرضا لشكري

رياست

آقاي كاظم ناصري

مديريت

آقاي صنعتي

مسئول دفتر بهبود كیفیت

خانم ملیحه احمدزاده

مترون

آقاي دكتر معمار

متخصص آسیب شناسي

خانم دكتر بتول ساعدي

متخصص زنان و زايمان و پزشك معتمد بیمارستان

آقاي دكتر بهرام جلیلي

متخصص اطفال و پزشك معتمد كمیته  1تا  95ماهه

خانم افسانه مهاجر

مسئول بخش اطفال

خانم خیري

كارشناس آمار

خانم ندا تاتاري

مسئول كمیته هاي بیمارستان و مسئول كمیته
مرگ و میر  1تا  95ماهه

حاضرین در جلسه کمیته مرگ ومیر و آسیب شناسی نسوج:
نام و نام خانوادگی

عنوان

آقاي دكتر محمدرضا لشكري

رياست

آقاي دكترمرتضي عاليي

پزشك جراح

آقاي دكتر سید مطهر كمال شجاعي

متخصص بیهوشي

آقاي كاظم ناصري

مديريت

آقاي صنعتي

مسئول واحد بهبود كیفیت

خانم ملیحه احمدزاده

مترون

آقاي دكتر علیرضا عطاري

متخصص داخلي

آقاي دكتر معمار

متخصص آسیب شناسي

خانم دكتر بتول ساعدي

متخصص زنان و زايمان

خانم زهرا طیراني

مسئول آزمايشگاه

خانم ندا تاتاري

مسئول كمیته هاي بیمارستان و
سوپروايزر اموزشي و دبیر كمیته

سمت و عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت و عنوان

نام و نام خانوادگی
آقاي دكتر محمدرضا لشكري

رياست

خانم فريده عصاران

آقای کاظم ناصری

مديريت

خانم مهرنازمواليی

مسئول بخش
زایشگاه
مسئول بخش نوزدان

آقای صنعتي

مسئول واحد بهبود
كیفیت

خانم مريم شهیر طوسی

مسئول بخش زنان و
زایمان

خانم ملیحه احمدزاده

مترون

خانم ملیحه احمدزاده

سوپروایزر بالینی

آقای دکتر علیرضا عطاری

متخصص داخلي

آقای اسماعیل طوطیان

خانم دكتر بتول ساعدي

متخصص زنان و زايمان

آقای رضا دری

آقای دکتر مهدی مسگرانی

متخصص جراح عمومي

آقای بهمن زوارمی

مسئول اورژانس
مسئول اتاق عمل
مرکزی
مسئول AICU

آقاي مهندس علي زهرايی

كارشناس بهداشت
محیط

خانم مهرناز حیدری

مسئول دیالیز

خانم نادره حجتي

دبیر كمیته

خانم نوشین حكمت پور

مسئول زنان 2

خانم ندا تاتاري

مسئول كمیته هاي
بیمارستان و آموزش

خانم مرضیه راشد

مسئول جراحیزنان

آقاي مهندس آرمان دولت آبادي

كارشناس بهداشت حرفه
اي

خانم مده عزيزی

مسئول قلب و سی
سی یو

خانم زهرا طیرانی

كارشناس آزمايشگاه

خانم ماه رباب حکیم زاده

مسئول اعصاب

خانم منصوره الچینیان

سوپروايزر بالیني

خانم افسانه مهاجر

مسئول اطفال

حاضرین در جلسه مدارک پزشکی:
نام و نام خانوادگی

عنوان

آقاي دكتر محمدرضا لشكري

ریاست

آقاي كاظم ناصري
آقاي صنعتي
خانم ملیحه احمدزاده
خانم دكتربهناز اعتمادي
آقاي مسعود صاحبكار

مدیریت
مسئول واحد بهبود کیفیت
مترون
پزشك عمومي
مسئول واحد كامپوتربیمارستان

آقاي نوري

مسئول اسناد پزشكي و دبیر كمیته

خانم خیري
آقای ابوالفضلي

مسئول آمار
مسئول حسابداری

خانم ندا تاتاري

مسئول کمیته ها ی بیمارستان و
سوپروایزر آموزشی

