
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تگاه ، با هماهنگی واحد تجهیزات دس12به تعداد  ICU ، کلیه دستگاههای ونتیالتور بخش های  (PM)  در راستای اجرای برنامه نگهداشت تجهیزات پزشکی

 گردید کالیبراسیون و سرویس پزشکی بیمارستان توسط شرکت مربوطه

 : مهندس احسان شیدایی در گفتگو با روابط عمومی بیان داشت

 خروجی ،تست افزاری سخت های قسمت کلیه سرویس سال طول در  بار دو ونتیالتورها، با توجه به حساسیت تجهیزات سرمایه ای بیمار ، بخصوص برای

 پزشکی تتجهیزا واحد مدون برنامه در کار این که میگردد انجام کالیبراسیون و بازدم و دم هوایی فیلترهای تعویض ، افزاری نرم تست باتری، تست مثبت،

های  ردی همچون : اطمینان از صحت عملکرد دستگاه و همچنین پیشگیری از خرابیموا به میتوان برنامه این فواید از . پذیرد می  انجام و قرارداشته

    احتمالی و خواب آن اشاره نمود که برای بیماران بخش های ویژه بسیار حیاتی می باشد

 

ان مراسمی با حضور رئیس ، معاونین ، مدیر و رابطین روابط عمومی دانشگاه از خبرنگاران حوزه سالمت شهرست طی

 تربت حیدریه تجلیل شد

 در این مراسم دکتر سعیدرضا قنبری زاده ضمن یاد وخاطره شهید صارمی و گرامیداشت روز خبرنگار بیان داشت : یکی 

 غرض هرگونه از دور و اخالقی اصول رعایت با که هستند خبرنگاران مسئولین و جامعه ارتباطی از مهمترین حلقه های 

هی غالمرضا میری مدیر روابط عمومی دانشگاه در این زمینه از همرا.میکنند منتقل گروه دو این بین را اطالعات ورزی

وهمیاری خبرنگاران حوزه سالمت قدر دانی نموده وخدمات شایان آنان را در زمانهای حساس برای آگاهی رساندن به 

 انندم جامعه یکرپ در خبرنگاران افزود زمینه این در نیز بیمارستان عمومی روابط حیاتی مجید مردم الیق تقدیر دانست 

ل اطالعات در بین اندامهای جامعه منطبق بر واقعیت از خطرات جلوگیری نموده ارسا که میکنند عمل عصبی سلولهای

برنگاران خودر بسیار اوقات سبب استفاده بهینه برای زندگی بهتر در پیکر جامعه میگردد در این دیدار که با قصد تقدیر از 

ط عمومی دانشگاه برگزار شد با اهداء لوح از این گرامیان قدر دانی گردیدهمچنین در حوزه سالمت توسط مدیر رواب

در حوزه  این مراسم با تقدیر از مسئولین روابط عمومی دانشگاه از خدمات آنان در طول سال گذشته قدر دانی شد و

 انتخاب حیدریه  تربت پزشکی علوم دانشگاه برگزیده  افکارسنجی و ارتباط مردمی: مجید حیاتی به عنوان روابط عمومی

  گردید

 

 1397دوم  ماهه چهار      دوازدهمشماره      بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی   1397  گزارش خبری 

 

   

 به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت 

 سالروزوالدت خورشید تابناک ایران زمیندر 

 فاضل، رضىّ،  سراج اهلل، نور الهدى، قرّة عین المؤمنین،

 مطهر حرم خدام از جمعی( ع) رضا امام  وفی صابر،

با مشایعت مسئولین بیمارستان آموزشی درمانی نهم  رضوی

دی از بیماران این مرکز عیادت نموده هدایای متبرک 

آستان قدس رضوی را توضیع وعطر خوش حرم را در 

 .فضای بیمارستان به مشام بیماران رسانیدند

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید فرماندار شهرستان تربت حیدریه از بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

محترم آقای مهندس موهبتی با هیئت همراه از بخش  با هماهنگی انجام شده فرماندار

جراحی اعصاب این مرکز بازدید نمودند در این بازدید که دکتر سلحشور ریاست بیمارستان 

 از حیدریه تربت شهرستان مودند بیماران در حضور فرماندارایشان را همراهی می ن

ت به عمل آمده توسط پزشکان وپرسنل این مرکز قدر دانی نمودند دکتر سلحشور در خدما

این زمینه بیان داشت تمام سعی وتالش ما ارائه خدمات مطلوب با امکانات مناسب به 

وکسب رضایت وتحصیل سالمت برای مراجعه کنندگان بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

 بیماران می باشد

 

 

        morning report اولین جلسه

در سالن اجتماعات دکتر شهیدی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با 

 همکاری دکتر قاسمی معاونت آموزشی بیمارستان و دفتر توسعه آموزش

EDO  این مرکز و همچنین سرکار خانم نیری عضو هیئت علمی پرستاری

این جلسات که در دکتر قاسمی در این زمینه بیان داشت :،  برگزار گردید

سطحی گسترده برنامه ریزی شده و تصمیم بر افزایش تعداد آن از برنامه 

 دانشجویان اطالعات افزایش به شایانی کمک  های این معاونت می باشد

 همکاری و  دارد بیماران برای بخشها در شده ارائه خدمات اهداف در

 میباشد تقدیر قابل زمینه این در نیز پرستاری علمی هیئت

                                  

 
     

طی مراسمی با حضور ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از 

 برترین های روابط عمومی تجلیل شد
حوزه روابط عمومی در موفقیت های غالمرضا میری مدیر روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اهمیت . 

سازمان گفت: بر اساس بررسی شاخص های عملکردی مسئوالن روابط عمومی واحدهای تابعه برترین 

های سه حوزه خالقیت و نوآوری، تولید محتوی و خبر و همچنین پاسخگویی و ارتباطات مردمی مشخص 

 .قدیر شذندو در حضور مسئولین و همچنین خبرنگاران فعال حوزه سالمت ت

این خبر حاکی است که روابط عمومی معاونت آموزشی و پژوهشی به عنوان برتردر حوزه تولید محتوا 

و خبر، روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی در حوزه فعالیت های نوآورانه و خالقانه و روابط 

ویی و ارتباطات مردمی عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی نیز به عنوان برتردر حوزه پاسخگ

 .معرفی و از ایشان تجلیل شد

خیر غالمرضا میری در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت های مجموعه روابط عمومی دانشگاه در یکساله ا

عنوان داشت: خوشبختانه رشد مثبتی در شاخص های عملکردی مجموعه روابط عمومی دانشگاه داشته 

ار افزایش صفحات پورتال دانشگاه نسبت به سال قبل،افزایش انتشار اخبایم که میتوان به میزان رشد و 

در سایت و نشریات، پورتال وزارت بهداشت ،نشریات محلی و استانی،افزایش تولید محتوا،اخذ 

میلیون  800داری و کیفیت(برای دومین سال متوالی،صرفه جویی بیش از )مشتری م2000-9001ایزو

و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد و البته در کنار این نقاط قوت ضعف  ریال در تولیدات سمعی بصری

 هایی نیز مشهود است که باید در رفع آن تالش کنیم

وی در پایان خاطر نشان کرد:هدف اصلی و محور فعالیت های روابط عمومی انعکاس عملکرد و فعالیت 

ای شهرستان است که امید است با های دانشگاه و همچنین اطالع یابی ازدرخواست ها و نیازمندی ه

مشارکت همگان بتوان در مسیر تحقق ارتباط دوسویه و تحقق اهداف روابط عمومی دانشگاه گام 

 .برداشت

 

 

  

ومعاونت  به مناسبت هفته جهانی شیر مادر همایشی با حضور مسئولین بیمارستان

 گردید برگزار دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان نوزادان بخش در بهداشتی 

 شیر با تغذیه مزایای و مادر شیر با تغذیه ترویج اهمیت در این همایش دکتر سلحشور ریاست بیمارستان به بیان 

 تر مطلوب بسیار شوند می تغذیه مادر شیر با که کودکانی  روانی و جسمی سالمت: داشت بیان و پرداخت مادر

ای زندگی سالم می باشد حرکت بن زیر  مادر شیر با تغذیه که شعار این سمت به بیشتر هرچه باید مادران و  است

 کنند

 و بوده نوزادان به خداوند هدیه بهترین مادر شیر:  همچنین خانم داور مترون بیمارستان در این زمینه افزود 

 وباعث نموده هدیه خود شیر از نیز دیگر نیازمند نوزادان به حتی که خود فرزندان به تنها نه مادران گذشته در

 . زادان دیگر میشدندنو  سالمتی و ونمو رشد

 سال طول در که همکارانی در این همایش که همکاران معاونت بهداشتی نیز حضور اشتند با تقدیم لوح به 

 وهمکارن بیمارستان مسئولین ادامه در شد تقدیر اند شده مادر شیر با تغذیه ترویج سبب خود خدمات با گذشته

بیمارستان وتقدیم بسته های فرهنگی هفته جهانی شیر مادر را  این مادران بالین بر حضور با بهداشتی معاونت

 دنمودن تقدیر میکنند تغذیه را نوزادانشان خود شیر با که تبریک گفته از ایشان به عنوان مادرانی خردمند

 



 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودرو سرنشینان ، خودرو واژگونی  و در نزدیکی تربت حیدریه  8/4/1397به دنبال تصادف خودرودر تارخ 

 علت به ساله 16 خانمی دختر متاسفانه گرفتند قرار درمان وتحت شده منتقل بیمارستان به اورژانس توسط سریعا

سی یو بستری و تحت مراقبت ویژه قرار  آی بخش در هوشیاری میزان پایینترین با مغزی وضربه شدید آسیب

 با ، بیمار هوشیاری میزان در تغییر عدم و مغزی مرگ احتمال علت به بستری روز 5  گرفت و در طی زمان

 تایید به نسبت ایشان رضایت جلب با و شده صحبت بیمارستان اهداءعضو مسئولین توسط ایشان محترم خانواده

به مشهد اعزام گردید و در اطالع کسب شده از  12/4/1397ور در تاریخ مذک بیمار عضو اهداء و  مغزی مرگ

 شهر به نیز عزیز این کبد و وبردسکنی مشهدی کلیوی بیمار دو به گرامی کننده اهداء  اعضائ  مشهد مقدس 

   دبخشی نجات را بیمار سه وجان گردید ارسال اهداء جهت شیراز

 

 

 

 

 

یه ،اعظم کمالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدرطی ابالغی از طرف دکتر سعیدرضا قنبری زاده 
 ظم کمالیسرکارخانم اع:    بعنوان سرپرست اداره پرستاری منصوب شد.در این ابالغ آمده است

 به ابالغ این موجب به نظر به تجارب ارزشمند سرکارعالی باسالم و احترام و آرزوی توفیقات روزافزون

شوید. امید است با بهره گیری از ظرفیت های منصوب می "شگاهسرپرست اداره پرستاری دان"عنوان
تای تحقق اهداف موجود و با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف محوله و تالش در راس

نامه ها و آئینتنظیم استانداردها، 1.ذیل الذکر با رعایت اصول قانون مداری موفق و مؤید باشید

ریزی برای برنامه 2-ربطهای ذیپرستاری در دانشگاه با مشارکت سایر حوزههای تخصصی دستورالعمل

ازسنجی آموزشی و مشارکت در نی 4-، تأمین و توزیع نیروی انسانی حوزه امور پرستاری دانشگاه3توسعه

قاء سطح تالش در ارت 5-های تابعههای آموزش تخصصی کادر پرستاری بیمارستانتدوین و اصالح بسته

های توانمندسازی کارکنان ر ارزیابی و سنجش اثربخشی دورهب عملی کادر پرستاری و نظارتعلمی و 
 مربوطه احدهایو عملکرد و پرستاری خدمات فرآیندهای بر ایپایش و نظارت مستمر دوره 6-پرستاری

یق رضایتمندی ارزیابی و پایش دق مناسب بازخورد ارائه و گزارش تهیه و دانشگاه مختلف سطوح در
 های تحت پوششخدمت گیرندگان از حوزه پرستاری در مراکز و بیمارستان

  

اعضاء محترم شورای شهر با حضور در بیمارستان  روز پزشکبه مناسبت فرا رسیدن 

آموزشی درمانی نهم دی به دکتر سلحشور ومتخصصین حاضر در اورژانس بیمارستان 

 از خدمات پزشکان و متخصصان این مرکز قدر دانی نمودندروز پزشک را تبریک گفته 

دکتر سلحشور همراه با تشکر از شورای محترم شهر در این زمینه بیان داشت : این 
مرکز در حال حاضر با خدمات پرسنل سختکوش و فداکار وامکانات پیشرفته و همچنین 

می  خدمت رسانی مشغول با نهایت دقت در امر استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات به

   باشد و افتخار جامعه پزشکی حرکت برای سالمت جامعه در کشور عزیزمان می باشد

 

دکتر رضا قاسمی معاون آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با اشاره به اینکه به 

حداقل رساندن فشار جسمی و روحی از اهداف ایجاد مرکزطب تسکینی در 

 روحی فشار رساندن حداقل به و کاهش برای معنویت به توجه: کرد بیان هاستبیمارستان

چه بیشتر مراقبت  هر منظور به و راستا همین در که  است تسکینی طب وظایف دیگر از نیز

 دعوت تسکینی طب مرکز در مذهبی کارشناس از سرطانی بیماران در  روحی حمایتگرانه

 .آمد بعمل

ه معنوی ، آرام بخش برای بیماران و همراهان بیمار،مشاوروی همچنین ارائه مراقبت های 

ماران و پاسخگوئی به سؤاالت دینی بیماران،همراهان،ارائه برنامه های آموزشی مورد نیاز بی

 و همراهان از برنامه های حضور کارشناس مذهبی در مرکز طب تسکینی برشمرد

 صرفه جویی در مصرف آب

 بهره وری و کاهش هزینه وبا تالش و پیگیری و انجام کار تیمیدر راستای  

به فضای سبز بیمارستان راه یافت از این  (Ro) ، پسآب دستگاه های دیالیز

محل روزانه پنج متر مکعب آب صرفه جویی شدو نیاز فضای سبز بیمارستان 

 تامین گردید

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر گرامی کیلوگرم جوانان توسط آقای علی غالمزاده فرزند همکا 75کسب مقام اول دسته 

ریک بیمارستان خانم خوشرو را در مسابقات ددلیفت کشور ، اتنخابی آسیایی را تب

 هرمانق همچنین و جوانان کیلوگرم 76 اول مقام غالمزاده  علی آقای ضمنا میگوییم 

 کسب  را گرم کیلو 265 وزن در کیلوگرم 5 ارتقاء با بزرگساالن سنی رده قهرمانان

 یباشندم بیمارستان ورزشی زمینه در همکاران آفرین افتخار فرزندان از و  اند نموده

 

. 

 

 

و یآ ی سی  سالگرد تاسیسبه گزارش روابط عمومی با همکاری پرسنل بخش اولین 

 جنرال در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی با حضور ریاست ومدیران ارشد

 بخش برگزار گردید وهمچنین پرسنل

خارات در این مراسم دکتر سلحشور راه اندازی بخشهای ویژه را در این مرکز از افت

د به سیستم برشمرد که ،کاهش اعزامها وهمچنین خدمات مطلوبتر به بیماران نیازمن

 و یو سی آی های بخش پرسنل  مراقبتهای ویزه را فراهم نموده است و از خدمات

 لیداخ مدیر  ادامه در نمود تقدیر زمینه این در زاده شیرین دکتر محترم متخصص

 نموده دانی قدر بخش این پرستاری پرسنل ساله یک خدمات از بیمارستان ومترون

 خداوند برای ایشان آرزو نمودند از را افزون روز توفیق

 در یک عمل بی سابقه صورت گرفت 

 خارج کردن توده از سر بیمار پنج ساله در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

 عمومی معاونت درمان در یک عمل بی سابقه کیست هیداتیک با حجمیبه گزارش روابط 

ی سی سی و قطری بیش از ده سانتی متر در سر بیمار توسط دکتر محمدعل 400بالغ بر 

 نهم درمانی آموزشی بیمارستان در شاغل فقرات ستون و واعصاب مغز جراح  ابویی مهریزی

 داشتن بدنبال باشد می ساله پنچ ربیمار که یک دخت این است گفتنی.گردید دی،خارج

 متخصص سلحشور یاسر دکتر توسط اولیه تشخیص با و تهوع و سردرد قبیل از مشکالتی

 و دش برداشته توده ساعته چند عمل ،طی توده وجود وتایید  اسکن تی سی انجام و اطفال

ی در کتر محمد علی ابوید.باشد می بستری عصبی نقص گونه هیچ بدون بیمار حاضر حال در

 گلیان توسط که است عفونی بیماری نوع یک واقع در هیداتیک کیست: افزود زمینه همین 

 بزیجاتس خوردن با اتفاقی صورت به انسان و میشود ایجاد گرانولوزوس کوکوس اکینو نام به

گان های ار در بدن به ورود از پس انگل این و میشود مبتال بیماری این به انگل به آلوده

د می مختلف جای می گیرد که درگیری مغز در اثر این انگل نادر وحدود کمتر از دو درص

گیری باشد.وی رعایت بهداشت فردی ومحیطی و ضد عفونی کردن سبزیجات را از راههای پیش

 ابتالء به این بیماری عنوان نمود

 

دیران دانشگاه علوم پزشکی با حضور ریاست،معاونین ،م آیین تجلیل از کارمندان

 از جمعی و بیمارستان نهم دی وشبکه های بهداشت و درمان زاوه ، مه والت 

 .گردید برگزار سینا ابن های همایش سالن محل در دانشگاه  کارمندان

انشگاه به گزارش روابط عمومی ، در این مراسم دکتر سعیدرضا قنبری زاده رئیس د

یان بضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر و تبریک روز کارمند 

کرد :تمامی رشد و پیشرفتی که در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تربت 

 باشد می مدیران و کارکنان تک تک همدلی و تالش حاصل آمده بدست حیدریه 

رایط و شما عزیزان در سطح شهرستان و استان نمونه هستید.وی ادامه داد: در ش

 ظیفهو است بسته بکار بحران ایجاد جهت در را خود توان  کنونی که دشمن تمامی

 از  مردم کنار در بتوانیم  همیشگی درایت و همبستگی با  که است این ما

 نماییم عبور  دوران  این

انمها این مراسم در بین کارمندان شایسته بیمارستان از آقای حسن رحیمی وخدر 

 آمد عمل به تقدیر جاری  رضایی وشیدایی به عنوان کارمندان نمونه سال

  

  

 اییدت از پس ، حیدریه تربت اهل ساله  13در اقدامی خداپسندانه اعضای پسر 

وابط مجید حیاتی ر.گردید اهدا نیازمند بیماران به پزشکان توسط مغزی مرگ

 تمصدومی و سانحه اثر در: گفت عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

 زا پس پزشکان ، قائنی امید ساله ای به نام  13جر به ضربه مغزی پسر من

 و تایید را بیمار این مغزی مرگ بیمارستان یو سی آی بخش در وی بستری

 عضایا اهدای به رضایت نیازمند بیماران به کمک راستای در نیز او خانواده

نفر 1رنیه نفر،ق1نفر،کبد به 2وی افزود: کلیه های این بیمار به .دادند وی بدن

 بیمار جهت پیوند اهداء شد1و بخشی از پوست وی به 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئیس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در پیامی درگذشت 

 .پرستار این بیمارستان را تسلیت گفت "حمید سیاح هراتی"

 : در متن پیام دکتر یاسر سلحشور آمده است

وز چنان سنگین و جانس "حاج حمید سیاح هراتی"خبر درگذشت همکار عزیزمان 

ای یر حضرت پروردگار چارهبرابر تقدنشیند، اما در است که به دشواری در باور می

 .جز تسلیم و رضا نیست

وظیفه  اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار که تالش های خالصانه و

 .شناسی اش برهمگان ثابت شده بود در واژه ها نمیگنجد

ایشان  این ضایعه دردناک را به جامعه بزرگ پرستاری شهرستان و خانواده معزز

ای آن نموده و از خداوند متعال برای بازماندگان صبری عظیم و بر تسلیت عرض

 . مرحوم علو درجات و روحی شاد و آرام مسئلت مینماییم

نهم دی  گفتنی است حمید سیاح هراتی پرستار باسابقه بیمارستان آموزشی درمانی

 اعبداهللتربت حیدریه پس از سال ها مبارزه با بیماری سرطان در ایام شهادت اب

 الحسین )ع( دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت

 

 

ان در بیمارست طرح تبلیغ بالینیهمزمان با دهه اول محرم ، دومین دوره 

 . آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه اجرا شد

در  به گزارش واحد خبر روابط عمومی ، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

 طرح عنوان داشت: دایره فعالیت این طرح در بخش های بهداشتی درمانیخصوص این 

ه فعالیت می باشد و در سه حوزه عیادت از بیماران ، ارتباط با پرسنل و مشاوره دینی ب

ار و حجت االسالم و المسلمین صافدل افزود : کاهش اضطراب و نگرانی بیم.می پردازد

اه آموزش و آرامش روانی بیمار و پرسنل به همرافزایش امید به زندگی ، اعتماد به نفس 

 همچنین حجت.معارف دین و اهل بیت از مهمترین اهداف این طرح در بیمارستان است

اقدامات  االسالم و المسلمین حجت حسین زاده مبلغ بالینی حاضر در بیمارستان در تشریح

ش که البته تال این طرح گفت : طرح تبلیغ بالینی در موسم های مذهبی اجرا می شود

رهبری  داریم درپی درخواست مسئوالن بیمارستان و با حمایت نهاد نمایندگی مقام معظم

نی نهم در دانشگاه و دفتر امام جمعه شهرستان این طرح را در بیمارستان آموزشی درما

ده ای دی بومی سازی کنیم و با استفاده از ظرفیت روحانیون شهرستان این طرح در آین

 . صورت دائم در بیمارستان اجرا شود نزدیک به

ختلف موی در ادامه بیان داشت : در این طرح برنامه های گوناگونی در گروه های سنی 

بیمارستان  در نظرگرفته شده و همچنین بیماران را نیز به سه گروه به لحاظ دوره حضور در

رائه ابه آن ها  تقسیم کرده ایم تا متناسب با شرایط حضور هر گروه محتوای مورد نظر

 . گردد و همچنین مسابقات احکام را نیز در بیمارستان برگزار کرده ایم

ین احجت االسالم و المسلمین حسین زاده در پایان ضمن مطلوب ارزیابی کردن نتایج 

عه طرح در بیمارستان گفت : با توجه به استقبال مسئولین بیمارستان در خصوص توس

 .ماییمسمینارهای فقهی پزشکی را در بیمارستان برگزار ن همکاری مشترک در نظر داریم

 

حاج حمید سیاح هراتی در  مراسم هفتمین روز عروج آسمانی همکار عزیزمان

فضایی آکنده از غم واندوه و با حضور پر شور مردم قدر شناس و همکاران به 

سوگ نشسته آن عزیز در محل مسجد آسایش برگزار شد در این مراسم آحاد 

 قدر و تشکر ،  مردم و همشهریان حضور داشتند و در حقیقت این مراسم ،تقدیر

د بو او متواضعانه و موثر وحضور ،نوعدوستی ،تعهد ایمان ، ازاخالص جامعه دانی

که از طرف مردم عزیز بازخورد داده شد ، یاد ونام او برای همیشه با یاد تمام 

قلبهایی که دوباره با دستان توانمند او تپید، زنده است از درگاه یزدان پاک ، علو 

 درجات و رحمت و رضوان الهی برای او مسئلت داریم

 

 

 نیازمندیهای بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

ل با بررسی های انجام شده توسط تیم مدیریتی بیمارستان و واحد تجهیزات پزشکی در حا

 مدیریتی بر اساسحاضر موارد ذیل در اولویت  نیازمندیهای بیمارستان بوده و سیستم 

موارد موجود با بهره گیری از امکانات داخلی و هدفمند سازی خیرین در جهت رفع آن 

ریک  هدر حال برنامه ریزی میباشد و خیرین گرانقدر می توانند  در صورت تمایل به تهیه  

از موارد ذیل جهت هماهنگی با روابط عمومی بیمارستان تماس حاصل فرمایند   تلفن 

 52240095=مستقیم 

اوره پکس                      نمازخانه           همراه سرا          ویلچیر             سیستم رایانه جهت مش

یکت برقی         میکرو توم تخت معاینه              بن ماری                  آویز سرم               تورن

لکترو کاردیوگراف              اهود آزمایشگاه                          آزمایشگاه                کاپنوگراف   

لیزا اتومات                     اپالس اکسی متر              ترازوی دیجیتال             ماشین دیالیز          

رنگوسکوپ         ال   تیوپ سی تی اسکن               تشک مواج                      ترالی اورژانس   

     یالتور پرتابل                    فتوتراپ کروی          وارمر خون            اتوکالو  رومیزی               ونت

 PTTستگاه چک د        ساکشن                   پمپ انفوزیون               پمپ انفوزیون سرنگ        

اردیو گراف          کبابل سی پپ        االیزا واشرا          ترالی الکترو سونوگرافی پرتابل       

 تلویزیون  بخش اطفال     نیمکت محوطه           کمد کنار تخت    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ،رئیس دانشگاه علوم دکتر سعیدرضا قنبری زادهطی ابالغی از طرف  

دی  به عنوان رئیس بیمارستان آموزشی درمانی نهمپزشکی،دکتر حسین عزیزی 

  منصوب گردید.در این ابالغ آمده است

 جناب آقای دکتر حسین عزیزی

به  با سالم واحترام و باصلوات بر حضرت محمد)ص(وخاندان مطهر ایشان،نظر

یران شایستگی وتعهد جنابعالی درخدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی ا

 رئیس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی"غ به عنوان به موجب این ابال

 رضایتمندی سطح مطلوب،افزایش درمانی خدمات ارائه.گردید می منصوب"

 نظام تحول طرح اهداف به ودستیابی دقیق اجرای در ،تالش مراجعین و بیماران

 وییج صرفه اصل ورعایت رجوع ارباب تکریم و بیمار حقوق منشور سالمت،رعایت

ارم با آن کوشا باشید.امید د تحقق در رود می انتظار که است اموری جمله از

کنان رعایت جهات شرعی و قانونی و تکیه برتوان علمی و تخصصی پزشکان وکار

شید.توفیق خدوم آن بیمارستان در ارتقاء کمی و کیفی خدمات قابل ارائه موفق با

 خدمت روز افزون جنابعالی را ازدرگاه خداوند متعال خواستارم

 

  

 نهم درمانی آموزشی بیمارستان ،رئیس  دکتر حسین عزیزیطی ابالغی از طرف 

 بمنصو دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان مدیر عنوان به ذکاء امیر آقای دی

است آمده ابالغ این در. گردید  

 جناب آقای امیر ذکاء

 عضو محترم هیئت علمی دانشگاه

 با سالم و احترام و آرزوی توفیقات روزافزون

ن مدیر نظر به شایستگی و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این ابالغ به عنوا

 جلب با رود می انتظار. شوید می منصوب  دی بیمارستان آموزشی درمانی نهم

 هدافا تحقق راستای در موجود های ظرفیت تمام از گیری بهره و همکاران مشارکت

قدام در نین باالدستی، بررسی و اقوا اساس بر عملیاتی برنامه تدوین شده، ترسیم

 در راستای کاهش هزینه ها، اجرای دقیق طرح تحول نظام سالمت و اولویت بندی

یروی انسانی نکاهش هزینه های این برنامه، برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از 

موجود، نظارت مستمر بر واحدهای تحت پوشش، پیگیری جدی در اجرای منشور 

 .حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع اقدام نمایید

ناسان و ارشامیدوارم با رعایت جهات شرعی و قانونی و استفاده از تجارب کارآمد ک

به جامعه  کارکنان ، اقدامات جنابعالی در ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه

تعال سودمند واقع شود. توفیق خدمت روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند م

 خواستارم

 

 

 

 : داشت بیان شیدایی خانم همراه بازدید ریاست جدید بیمارستان از بخش مدارک پزشکی ، مسئول مدارک پزشکی 

رضایتمندی  فضای کم موجود در مدارک پزشکی و روند زمان بر رسیدن پروندهای بیماران از ترخیص تا بایگانی سبب کاهش

رخیص ، ثبت پروند ها به وجود اسکنر بایگانی در واحد مدارک پزشکی ویا تبیماران نیازمند به فتوکپی پرونده ها شده که در صورت 

د که در نهایت سبب صورت الکترونیکی صورت گرفته و کمک شایانی به دسترسی سریع این واحد به پروندها قبل از بایگانی میگرد

نان راهنمایی های الزم آران و شنیدن مشکالت تکریم ارباب رجوع خواهد شد .دکتر عزیزی در این بازدیدبا قدر دانی از زحمات همکا

 و پیگیری سیستم مدیریت را جهت رفع مشکالت موجود به اطالع همکاران رسانیدند

 

ور در و پرسنل اداری و پاراکلینیکهای بیمارستان با حض مترون ، سرپرستاران

 را خود گی آماده  ومدیریت ریاست به جدید پست تبریک ضمن  دفتر ریاست

 رستانبیما اهداف به دستیابی جهت در مرکز این جدید مسئولین با همکاری برای

 رزویآ آنان برای و اعالم بیماران به رسانی خدمت وتعالی اسالمی مقدس ونظام

رستان دکتر حسین عزیزی با قدر دانی از پرسنل سختکوش بیمانمودند.   موفقیت

 نقطه نظرات وتصمیمات خود را درومسئولین محترم بیمارستان ، برخی از 

هش سیاستهای مورد نظر خویش از جمله کاهش هزینه های بیمارستانی بدون کا

ل کیفیت مطلوب خدمات با توجه به وضعیت فعلی کشور از مهمترین اهداف سا

 ستیابید زمینه در را همکاران زمینه این در خود های راهنمایی وبا  جاری عنوان

 نمودند اهنماییر نظر مورد اهداف به

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرستان  معاون استاندار و فرماندار ویژه ازدیدب

 ضورح با شهرستان  ا هماهنگی انجام شده توسط معاون استاندار و فرماندار ویژهب

 از بیمارستان ومدیران ریاست همراهی و حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه ریاست

 بیماران متکری جهت شده انجام خدمات از بازدید این در. آمد عمل به بازدید مرکز این

لف و همچنین نظرات بیماران مخت بخشهای در سالمت نظام تحول طرح طول در

 وهمراهیان سئوال شد

دکتر قنبری زاده ضمن توضیح برخی خدمات در خصوص خدمات وسیع طرح تحول 

طرح  شهرستان با اجرایی شدن ایننظام سالمت از حضور انواع تخصصهای مورد نیاز 

ی که باعث خدمات بسیار مطلوب بهداشت ودرمان با هزینه های بسیار پایین برا

 نیازمندان سالمت شده ورضایتمندی بیماران از دولت و عملکرد وزرات بهداشت

انشگاه دودرمان تقدیر نمود، مهندس رستمی نیز با تقدیر از گروه بهداشت ودرمان و 

ری نمود تربت حیدریه اقدامات انجام شده را رضایت بخش و ابراز امیدواعلوم پزشکی 

در  که با افتتاح بیمارستان امام حسین )ع( وکلینیک تخصصی احمدیه شاهد تحولی

 ارائه خدمات درمانی در سطح شهرستان خواهیم بود

 

 

 

 رسیبر جلسه هاوبخش واحدها کلیه ومسئولین  با حضور مدیرداخلی بیمارستان

 گردید برگزار بیمارستان اجتماعات سالن در ها کارانه ثبت

در این جلسه ضمن بررسی برخی مشکالت در زمینه ثبت الکترونیکی آمار 

حضور پرسنل، در خصوص زمانبندی وتاریخ این مستندات توضیحاتی داده 

در  شد که با تعامل صورت گرفته به رفع مشکالت این سامانه پرداخته شد و

ت پایان جلسه رعایت ثبت تاریخ مستندات به توجه به جدول ارائه شده جه

 اجرایی شدن در اختیار همکاران قرار گرفت

 

 

با توجه به فرا رسیدن فصل سرما مهندس پهلوان و مهندس 

 اقدام نبیمارستا مسئولین  توسط  ابتکاریفر پس از تایید اعتبار الزم

 زیبهسا این در نمودند مرکز این دو شماره خانه موتور بهسازی به

 جدید گرم آب ،دیگهای مستهلک دیگهای نمودن خارج از پس

ین شده وموتور پمپ های جدید جایگز فوالدی و چدنی هزاری 400

ین اکیلو وات نصب و در حال راه اندازی می باشد در  3.5با قدرت 

داخلی نیز تعویض  پروژه بهسازی وباز سازی لوله کشی های بخش

خش گردید این موتور خانه بخشهای اطفال ، داخلی،عفونی ،هر دو ب

ویژه آی سی یو ،جراخی اعصاب ، اورژانس ، رادیو لوژی سی تی 

اسکن ،آزمایشگاه ، مدارک پزشکی و اداری را تحت پوشش قرار 

میدهدو با اجرای این پروژه مشکالت قبلی در زمینه گرمایش 

  خواهد گردید بیمارستان مرتفع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برکزاری کالسهای کد دار در بیمارستان 

ای خانم مردای سوپر وایزر آموزشی بیمارستان بیان داشت :در راست

نون کتا  1397آموزش پرسنل و برگزاری کالسهای آموزشی از آغاز سال 

 حتت دوره هر در  چهار دوره کالس کد دار با حضور بیش از دویست نفر

 و  است شده برگزار بیمارستان همایش سالن در  محترم اساتید آموزش

 رهایرفتا ارتقاء و ارتباطی مهارتهای دار کد کالس نیز حاضر حال در

کالسها  زود ایناف زمینه این در ایشان میباشد برگزاری حال در سازمانی

ستقبال ابا حضور پر شور وفعال در چند دوره گذشته برگزار شده و مورد 

 همکاران قرار گرفته است

 

 برگزاری جلسه پرداخت مبتنی بر عملکرد

در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد وکاهش هزینه  با هدف افزایش آکاهی 

بیمارستان و دانشگاه و همچنین مسئولین بخشها و واحدهای  ها با حضور مسئولین 

ن ار گردید. در ایبیمارستان در سالن همایش بیمارستان جلسه پرسش وپاسخ برگز

جلسه دکتر عزیزی ریاست بیمارستان ضمن در خواست از همکاران جهت ثبت 

به موقع مستندات طرح قاصدک دقت عمل ایشان را در امتیاز دهی عادالنه از 

ل مسئولین درخواست نموده ، به ایشان یاد آور نمود که در قبال این امر مسئو

و  ب تری دارند امتیاز مناسب داده شدهمیباشند تا به همکارانی که خدمات مطلو

 سبب افزایش انگیزه برای سایر پرسنل گردند

وضیح پرداخت کارانه بیان ت  رد  در ادامه جلسه آقای باقری مدیر مالی دانشگاه

در مسیر پرداخت قرار گرفته و پرداخت   1396داشت، به زودی کارانه سال 

انی سئول حراست دانشگاه آقای برقبنیز در حال اجرا میباشد .م 1397کارانه سال 

ن نیز در این جلسه با بیان این که افتخار ایشان پرستار بودن است از همکارا

درخواست نمود تا با توجه به شرایط کشور همدلی را سرلوحه کار خود قرار 

 یمارستان را در جهت خدمات مطلوب به بیماران یاری نمایندب  داده

 اران در زمینه مربوطه پاسخهای الزم داده شددر این جلسه به سئوالت همک

 

 

 صد در صد سی پی آر موفق در بخش نوزادان

 طلعت بخشی مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان بیان داشت : شاخص سی پی آر در

 که  است بخشهای بالینی در سه ماهه دوم بیشترین میزان سی پی آر موفق را در بر گرفته

 بخشهای در ترتیب به

 %100نوزادان 

 %62.5در بخش سی سی یو 

 %50بخش آی سی یو جنرال با 

 وموفق رموث عملیات از نشان که است برگرفته در را موفق آر پی سی  %30وبخش داخلی با 

ت جان نجا برای ریوی قلبی احیاء زمینه در سریع واقدام روز به علمی اطالعات اثر بر

هدفمند  بیماران در این مرکز میباشد ایشان خاطر نشان کرد : کالسهای آموزشی مستمر و

 همکاران نقش باالیی را در این زمینه داشته است

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مهندس شیدایی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان بیان داشت

 پزشکی تجهیزات در راستای اجرای طرحهای کمیته اقتصاد درمان ، 

 و دهی سرویس پوشش تحت نوزادان ویژه بخش در بیمارستان

 یتجهیزات عملیات این در  گرفت قرار مربوطه های شرکت  کالیبراسیون

 شرکت توسط نوزادان احیاء تختهای و تراپها فتو ، ها انکوباتور قبیل از

 مهادا لیبراسون شدند ،ایشان افزود : این حرکت در وکا سرویس مربوطه

 طول و کارایی افزایش جهت مرکز این تجهیزات ونگهداشت سرویس روند

 های هزینه کنترل زمینه در بیمارستان به شایانی کمک تجهیزات عمر

 است نموده  پزشکی تجهیزات

 

  دانی از بازنشستگانقدر

یمارستان با حضور مدیران ومسئولین بو صمیمانه که با هماهنگی بخش زایشگاه بیمارستان برگزار گردید  یدر مراسم

شستگی تجلیل وهمکاران مامای زایشگاه بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از سرکار خانم حدیدی به علت فرارسیدن بازن

 شد

جیدی فر مسئول مون ،خانم کمالی مدیر اداره پرستاری و خانم در این مراسم آقای ذکاء مدیر بیمارستان ، خانم داور متر

مودند و به رسم نزایشگاه با قدر دانی از زحمات سی ساله خانم حدیدی مامای مهربان وفداکار این مرکز تجلیل وقدر دانی 

ختی قابل جبران به س یادبود هدایایی تقدیم ایشان نموده و نبود ایشان را به عنوان یک مامای با تجربه در بخش زایشگاه

ا تشکر از همکاران دانستند وبرای ایشان سالمتی وسعادت را در کنار خانواده از خداوند منان مسئلت نمودند .خانم حدیدی ب

 گزاری نمودو مسئولین حضور در کنار ایشان را در خدمت رسانی به مادران توفیق الهی دانسته از قدردانی آنان سپاس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تودیع و معارفه مسئول بخش آی سی یو جنرال

که به دلیل  با حضور آقای ذکاء مدیر وسرکار خانم داور مترون بیمارستان در بخش آی سی یو جنرال از زحمات سرکار خانم طاهره راستگو مسئول قبلی بخش

در مدت تحصیل از این مرکز دور میباشند وبه خاطر زحمات وتالشهای بسیار ایشان در راه اندازی بخش  قبولی در کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

خش آی سی یو جنرال مذکور توسط خانم داور مترون بیمارستان با اهداء لوح تقدیر از ایشان قدر دانی گردید در این مراسم همچنین با ابالغ حکم سر پرستاری ب

 ی ابراهیم عبدالحسین زاده و آرزوی موفقیت ایشان مسئولیت سرپرستاری این بخش به ایشان واگذار گردیدتوسط آقای ذکاء به آقا

 

 تقدیر از متخصصین

کتر دمات سرکار خانم خد از تقدیر لوح دکتر حسین عزیزی ریاست بیمارستان با اهداء 

 .پریسا آرمان پور تقدیر نمود

 در که  دکتر آرمان پور از گروه متخصصان اطفال بیمارستان آموزش درمانی نهم دی بودند

 مودهن وظیفه انجام شایسته نحو به و داشته مطلوبی همکاری مرکز این با طرح دوره طول

 اند

 : ریاست بیمارستان در این زمینه بیان داشت

 تیح خدمات به گذشتگی خود واز فداکاری با که مرکز این از تمامی پزشکان و پرسنل 

 یستهشا را وآنان نموده تشکر میکوشند بیماران وسالمت درمان برای خود وظیفه از بیش

 دانست بهترینها

 

 اقتصاد  درمان 

ارستان در ادامه روند کمیته اقتصاد درمان وکاهش هزینه های بیمارستانی، ریاست بیم

ا در زمینه در بازدید از انبار لوازم مصرفی دستورات الزم را با توجه به کاهش هزینه ه

 سیرم این در.نمودند ابالغ مربوطه مسئولین به واحد دراین بیمارستانی شوینده های

 نههزی ، بهداشتی های شوینده های زمینه در مصرفی اقالم وکمیت کیفیت کاهش بدون

نین با رل بودجه خرید این اقالم خواهد شد . همچکنت وباعث یافته کاهش بسیار کردها

 تتاسیسا واحد  دو شماره خانه موتور از  توجه به فرارسیدن فصل سرما در ادامه

با  دکتر عزیزیآمد عمل به بازدید  میباشد وبهسازی بازسازی دست در که بیمارستان

توصیه  توجه به نیاز فوری راه اندازی این واحد جهت گرمایش مطلوب در بخشهای مرتبط

د به زودی های الزم را به مسئولین مربوطه ارائه دادند الزم به توضیح است که این واح

 با تعویض بسیاری از قطعات فرسوده ومستهلک راه اندازی خواهد شد

 



 

 

 

 

 

 مراسم توجیهی دانشجویان بدو ورود

 .برگزار شدبیمارستان آموزشی درمانی نهم دی  سالن اجتماعات شهیدی  در  ابان ماه  5مراسم توجیهی دانشجویان بدو ورود به بیمارستان روز شنبه 

معاون آموزشی بیمارستان نهم دی در این باره بیان کرد: با توجه به نیاز آشنایی دانشجویان جدید در راستای سنجه های آموزشی و به  دکتر رضا قاسمی 

ه این مرکز ، بیمارستان نهم دی ب اتاق عمل (  2فوریتهای پزشکی و ترم  2پرستاری ، ترم  2منظور توجیه فراگیران در بدو ورود ) دانشجویان ترم 

 برنامه های توجیهی با کمک خانم بخشی مسئول بهبود کیفیت واعتبار بخشی ، خانم عباسیان مسئول کنترل عفونت وخانم داور مترون بیمارستان

ات و قوانین مرتبط کشوری، ایمنی آموزشی شامل : محیط آموزشی، اعضاء هیات علمی، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزام موارد 

در  و بهداشت، رعایت حقوق بیمار، نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی، امکانات مختلف، نحوه تکمیل پرونده بیماران، نحوه همکاری فراگیران

 دبرای این عزیزان بیان گردی آموزش، شناخت استانداردهای زیست محیطی، شرح وظایف و اختیارات دانشجویان و پرستاران و آیین نامه پوشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانی اولین جلسه ریاست جدید بیمارستان دکتر عزیزی ،با ریاست سازمان بیمه خدمات در 

 ر اتاق ریاست بیمارستان برگزار شدد  دکتر خراسانی

آخرین وضعیت استحقاق سنجی  در این جلسه که با هدف تعامل بین سازمانی برگزار شد،

برای بیمه ها در بیمارستان نهم دی توسط کارشناسان بیمه مطرح وبیماران و همپوشانی 

مسیر یابی گردید تا به بهترین شکل   مشکالت موجود با توجه به راه کارهای ارائه شده

قرار  ممکن جهت خدمت رسانی به بیماران اقدام الزم ازطرف ،درمان وبیمه مورد ارزیابی

 این مرکز ارائه گرددگرفته وخدمات مطلوب به بیماران گرامی در 

 

 حضور کارشناسان وزارت

 موزشیآ معاونت در بخشی اعتبار  با حضور کارشناسان محترم وزارت، 15/8/1397در مورخه 

ابی تحول درآموزش پزشکی مورد ارزی طرح راستای در دی نهم درمانی آموزشی بیمارستان

 موزشیآ معاونت  قاسمی دکتر ، بیمارستان ریاست عزیزی دکتر ارزیابی این در  قرار گرفت

 ستانبیمار مدیر ذکاء آقای پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاون اژدری ودکتر بیمارستان

 نمودند می همراهی را وزارتی ارزیاب تیم ،

کتر کارشناسان محترم خانم دکتر ناهید رحیم زاده ، خانم دکتر اکرم هاشمی و آقای د

در  بررسی سنجه های معاونت آموزشی ، فضای فیزیکی این معاونتاسماعیل فخاریان ضمن 

دکتر  ندامر آموزش و امکانات موجود در امر آموزش با دانشجویان نیز مالقات حضوری داشت

ی به زودی گزارش بازخورد این ارزیاب قاسمی معاونت آموزشی بیمارستان در این زمینه افزود

 شی بیمارستان ارسال خواهد شدتوسط تیم اعتبار بخشی به معاونت آموز

 

 



 

 

 

 

 

 تبریک روز رادیو لوژی

 . االن این عرصه تبریگ گفتبه گزارش روابط عمومی ، آقای دکتر حسین عزیزی رئیس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی ، روز جهانی رایولوژی و پرتونگاری را به همه فع

  تبیمارستان با حضور در بخش رادیو لوژی ، سی تی اسکن وام آر آی بیمارستان روز رادیو لوژی را به این عزیزان تبریک گفت ایشان بیان داش دکتر عزیزی ریاست وآقای ذکاءمدیر

اسداشت از خدمات بی حد و اندازه آبان ماه ، سالروز کشف اشعه ایکس ، که با عنوان روز رادیولوژی نامگذاری شده است ، بهانه ایست برای تقدیر و پ 17نوامبر ، مصادف با  8

 . پرتونگاران و رادیولوژیست ها در تشخیص و تسکین آالم بشری و حمایت از زندگی و سالمت انسان ها در نظام سالمت

یشان در این حوزه ، بسیار مهم و تالشگران عرصه رادیولوژی و پرتونگاری ، بی شک از مهمترین ارکان تشخیص و درمان در عرصه سالمت به شمار می روند و نقش بی بدیل ا

  و در پایان این بازدید ضمن تبریک این روز به همه فعاالن این عرصه ، توفیق روز افزون ایشان را از درگاه احدیت مسئلت نمودند. ارزشمند است

 

 معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان مورد تقدیر قرار گرفت

 به تقدیر بیمارستان وپژوهشی آموزشی معاونت واحد بخشی اعتبار تیم زحمات از داور خانم و ذکاء آقای ارشد مدیران و با حضور ریاست بیمارستان دکتر عزیزی

د تشکر نموده با اهداء لوح تقدیر از ایشان واح این بخشی اعتبار راستای در ایشان زحمات از بیمارستان آموزشی معاونت تیم از دانی قدر ضمن عزیزی دکتر آمد عمل

 دانشگاه به شدن نزدیک و آموزش ارتقا جهت در ملموسی پیشرفت:  داشت بیان زمینه این در نیز  دکتر قاسمی معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان. نمود  قدر دانی

ک شاهد رشد بیشتر در این مجموعه خواهیم بود اعتبار بخشی بیمارستان با سنجه نزدی آینده در کرد امیدواری ابراز و گرفته تصور دانشگاه این در  سوم نسل های

افت ایشان نیز از های بسیار دقیق و مستند مورد ارزیابی تیم وزارتی قرارگرفت و با زحمات همکاران گرامی این واحد به زودی به نتیجه مطلوبی دست خواهد ی

 مودنی نخدمات همکاران خود دراین واحد تشکر و قدر دا

 1397ماه  بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی آذر  روابط عمومی

 


