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 سرکارخانم دکتر فاطمه وفاپور

 داخلی و عضو هیأت علمی دانشگاه محترم متخصص

 ابالغ موضوع:
 

 با سالم و احترام؛
بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت درمان دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابالغ        

منصوب می شوید، امید است با اتکال به  " ياسوج شهيد بهشتیبيمارستان آموزشی درمانی سرپرست  "به عنوان

خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فساد ستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و 

 ید باشید.ؤموریت های ذیل موفق و مأمانقالبی در انجام 
 

 اصول و شاخص های استاندارد ارزيابی بيمارستانیاهتمام ويژه به بهبود کيفيت،  -1

 با رويکرد اقتصاد مقاومتی درمانتوجه به اصول و مبانی اقتصاد  -2

 و همدلی در بين مجموعه نيروی انسانی شاغل در بيمارستان انسجامايجاد  -3

 بهبود زير ساختهای فيزيکی و تجهيزاتی مورد نياز بيمارستان -4

 مديريت منابعتوجه جدی به  -5

 خدمات رسانی مطلوب به بيماران ءجهت ارتقاجدی اهتمام  -6
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 رونوشت به:

 آقاي دکتر محمدمهدي بانشي معاون امور بهداشتي دانشگاه و رئيس مرکز بهداشت استان    

 آقاي دکتر سامر مراديان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه   

 آقاي دکتر محمود شهامت سرپرست معاونت درمان دانشگاه   

 آقاي دکتر حجت اله انصاري سرپرست معاونت غذا و دارو   

 آقاي دکتر سيد امين حسيني مطلق سرپرست معاونت تحقيقات و فناوري   

 دکتر حجت اله روايي سرپرست معاونت فرهنگي و امور دانشجويي   

 آقاي دکتر سيد علي محمد سادات سرپرست معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه   

 شهرستان بويراحمد آقاي دکتر محمد يزدان پناه رئيس مرکز بهداشت شهيد داميده   

 آقاي دکتر جواد پناهپور مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون   

 آقاي مهندس فريبرز ياوريان مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنده   

 دکتر سيد منصور تقوي مفرد مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگيلويه   

 بکه بهداشت و درمان بهمئي آقاي دکتر هاشم طاهري طالگه مدير ش  

 آقاي حسين جعفري سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام   

 آقاي دکتر حسين عسکري سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت   

 آقاي دکتر احسان کريمي زاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا   

 شبکه بهداشت و درمان گچساران  آقاي دکتر سيد طاهر حسيني سرپرست موقت  

 آقاي دکتر دکتر محمد طهماسبي رئيس مرکز آموزشي درماني امام سجاد )ع(    

 آقاي يعقوب پرندوار رئيس بيمارستان شهيد رجايي ياسوج   

 خانم دکتر طيبه بابويي سرپرست بيمارستان شهيد رجايي گچساران   

 ن شهيد دکتر  قربانعلي جليل ياسوج آقاي دکتر علي غفاري اصل سرپرست بيمارستا  

 آقاي دکتر بهنام نيازي سرپرست بيمارستان آموزشي و درماني شهيد بهشتي ياسوج   

 دکتر منصور نيکخوي رئيس بيمارستان  امام خميني )ره( دهدشت   

 خانم دکتر پرديس بخشايي سرپرست مرکز آموزشي درماني بي بي حکيمه   

 آقاي ذوالفقار ديودل مدير روابط عمومي دانشگاه   

 آقاي هادي اسدي بيدک بايگان   

 آقاي سيد عابد اسدي کارگزين   

 آقاي جهانشير هدايت نيا مدير امور حقوقي دانشگاه   

 آقاي غفار فصيح مفرد مشاور رئيس دانشگاه در امور ايثارگران   

 دگي به تخلفات اداري آقاي اميدوار پروانه رئيس هيات بدوي رسي  

 آقاي حجت االسالم و المسلمين مسعود داستار مسئول نهاد مقام معظم رهبري   

 آقاي مهندس علي حسن احمدي پور مدير آمار،فناوري اطالعات و امنيت فضاي مجازي دانشگاه   

 آقاي مهندس علي جمال سيرت رئيس گروه نرم افزار، پورتال و زيرساخت دانشگاه   



 

 بسمه تعالی

 
 پ/ 12339/23 شماره :

  26/5/1401 تاريخ :

  15:26 ساعت:

  درادن پيوست :

 
 

 
 

 

    

 

 سيدجليل ملک حسيني مدير امور مالي  آقاي  

 آقاي دکتر مسلم شريفي رئيس مرکز سياستگذاري سالمت استان   

 آقاي آّيت اله داورپناه مدير توسعه سازمان و تحول اداري   

 آقاي دکتر فريبرز پارسايي قادرآباد مدير منابع انساني دانشگاه   

 يکي و امور عمراني آقاي مهندس حسين عبديان مدير دفتر منابع فيز  

 آقاي علي صالحي مديريت برنامه ريزي بودجه و پايش عملکرد   

 آقاي فردين اميري  سرپرست مديريت امور پشتيباني ، خدمات و رفاهي دانشگاه   

 
 

 

 

 

 

 


