
ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۱ از ۱۰

۰۷۰۳۷۲۲۴۷۶عبداله ابتكاري فر۱
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

واحد خدمات پشتيباني
تكنسين تاسيسات

۰۶۹۰۴۳۲۷۲۰فاطمه ابراهيم زاده مقدم۲
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

واحد فناوري اطالعات سالمت(آمار ومدارك پزشكي)
كارشناس پذيرش

۰۷۰۰۷۱۸۰۷۹زهرا اسحاقي سهل آباد۳
مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت شبانه روزي با تسهيالت زايمان  دولت آباد
كارشناس آزمايشگاه

۰۷۰۳۶۷۸۴۳۴منيژه اسدي قلعه ني۴
شبكه بهداشت و درمان زاوه / مركز بهداشت

شهرستان
كارشناس بهداشت مدارس

پرستارواحد خدمات پرستاري / دياليز۰۷۰۲۵۷۵۹۷۶منير اسالمي فيض آبادي۵

۰۶۹۰۳۸۱۱۲۳محمد آشوري كاريزكي۶
مركز خدمات جامع سالمت روستايي  منظر / خانه

بهداشت کاريزک خواجوي
بهورز مرد

۵۶۲۰۰۰۳۲۱۳اكرم آصفي جزين۷

واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت شهري-روس

تايي  شبانه روزي  كدكن

كارشناس فناوري اطالعات

سالمت

۰۷۰۲۶۳۳۷۳۹زينب اقدسي تربتي۸
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس

كارشناس سالمت نوزادان و

كودكان

۰۷۰۲۵۶۳۴۶۳مرجان اللهي۹
مديريت امور دانشجويي / واحد  امور رفاهي و

خوابگاهها
ناظمه خوابگاه

۶۵۰۹۲۷۰۲۱۸علي اماني۱۰

واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت شهري-روس

تايي  شماره ۵ (طالقاني)

كارشناس مراقب سالمت ناظر

۰۷۰۲۵۰۸۱۱۱مهناز اميري فدردي۱۱
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
مسئول امور دفتري وبايگاني

۰۶۹۰۰۱۳۴۸۵آرش ايل بيگي۱۲
معاونت دانشجويي و فرهنگي / اداره  امور فرهنگي و

فوق برنامه
كارشناس تربيت بدني

۰۷۰۳۸۱۲۰۱۷ميالد باغبان باشي۱۳
معاونت توسعه مديريت و منابع / مديريت منابع

انساني

كارشناس مسئول مهندسي

مشاغل

۵۲۲۸۰۲۷۵۹۹علي باقري۱۴
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

واحد بهداشت محيط و حرفه اي
كارشناس بهداشت محيط



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۲ از ۱۰

۰۷۰۲۵۷۵۳۷۲وحيد باقري۱۵
شبكه بهداشت و درمان زاوه / مركز بهداشت

شهرستان
نظافتچي

۰۷۰۲۵۷۳۸۰۹سميه باقري آغوئي۱۶
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

واحد خدمات پرستاري
پرستار

۰۷۰۰۲۸۳۱۱۰معصومه برادران شركاء۱۷
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
ماشين نويس

۰۷۰۲۹۲۵۵۶۱محمد بشكار۱۸

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت  بهداشت و مركز بهداشت

دانشگاه

تكنسين تاسيسات

۰۷۰۲۵۰۲۴۷۲الهام بهره مند۱۹

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت  بهداشت و مركز بهداشت

دانشگاه

پزشك عمومي(رئيس مركز)

۰۷۰۰۷۱۸۷۰۲علي پايدار سهل آبادي۲۰
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
نظافتچي

۰۷۷۹۹۰۲۸۵۸ميثم پوستيني۲۱
بيمارستان امام حسين (ع) / واحد بهداشت محيط و

حرفه اي
كارشناس بهداشت محيط

۰۶۹۰۰۲۰۹۱۰وحيد تهمتن۲۲
واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت روستايي  منظر
انباردار

۰۷۰۲۶۲۳۰۸۳حميد توسلي تربتي۲۳
مديريت شبكه و ارتقاء  سالمت / واحد گسترش

شبكه هاي بهداشتي درماني
كارشناس بهداشت حرفه اي

۰۹۳۳۴۲۰۳۱۵محمود توكلي۲۴
مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت روستايي  زاوه
نظافتچي

۰۷۰۲۶۶۴۸۵۵نسرين ثابت سدهي۲۵
مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت شبانه روزي با تسهيالت زايمان  دولت آباد
كارشناس مسئول آزمايشگاه

۰۶۹۰۲۰۸۸۲۰حامد جاويدي نيا۲۶
مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزي با تسهيالت

زايمان  دولت آباد  / خانه بهداشت گلسرا
بهورز مرد

۰۷۰۰۳۵۵۶۱۸محمد جمعه پور۲۷
معاونت آموزش ، تحقيقات و فنآوري / گروه مطالعات

و توسعه آموزش علوم پزشكي
روانشناس

۰۹۰۰۱۳۹۳۰۷طاهره جهان آرا ء ميرآبادي۲۸
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس
كارشناس سالمت مدارس



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۳ از ۱۰

۰۷۰۳۶۲۶۱۸۳عليرضا حاجي محمدي۲۹
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

اداره امور مالي
حسابدار وامين اموال

۰۹۰۱۲۲۱۰۵۸محمد حتاب۳۰
معاونت آموزش ، تحقيقات و فنآوري / مديريت امور

آموزشي و تحصيالت تكميلي
كارشناس امور آموزشي

۰۶۹۰۱۶۷۰۷۵فائزه حدادزاده۳۱

مديريت  حوادث و فوريتهاي پزشكي / مركز ارتباطات

و هماهنگي عمليات و فوريت هاي پزشكي

(Dispatch) تربت حيدريه

كارشناس ستاد هدايت اطالع

رساني فوريتهاي پزشكي

۰۷۰۲۹۵۲۲۶۵فاطمه حسن پور دهنوي۳۲
مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت شبانه روزي با تسهيالت زايمان  دولت آباد
كارشناس آزمايشگاه

۰۷۰۰۳۷۴۱۴۰رضا حسن زاده۳۳

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت  بهداشت و مركز بهداشت

دانشگاه

كارشناس امور مالي (بررسي

اسناد و مدارك مالي (

۰۷۰۲۶۴۵۹۸۲نجمه حسني۳۴
معاونت درمان / واحد هماهنگي امور بيمه ،تعرفه و

استاندارد

كارشناس فناوري اطالعات

سالمت

۰۰۴۶۶۹۳۸۹۰زهره حسيني۳۵
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس
رئيس گروه

۰۷۰۳۲۶۶۳۳۰سيد علي اكبر حسيني۳۶
پايگاه اورژانس بين جاده اي زاوه / پايگاه اورژانس

جاده اي دولت آباد
كاردان فوريتهاي پزشكي

۶۵۱۹۹۳۹۸۲۱محبوبه حسيني۳۷
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / شبكه بهداشت و درمان  مه والت
كارشناس هوشبري

۰۶۹۰۲۷۱۹۹۹سيد احمد حسيني آغوئي۳۸

واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت شهري-روس

تايي  شبانه روزي  كدكن

پرستار

پرستارواحد خدمات پرستاري / سي سي يو۰۷۰۲۶۷۰۹۱۱سيده مريم حسيني راد۳۹

پرستارواحد خدمات پرستاري / اورژانس تحت نظر۰۹۳۸۰۹۴۹۰۴زهرا خاتمي فر۴۰

۰۷۰۲۸۷۸۸۵۵ناصر خدادادي۴۱

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت  بهداشت و مركز بهداشت

دانشگاه

بهورز مرد

۰۷۰۰۶۴۶۲۰۵غالمحسن خردسوز زاوه۴۲
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
متصدي امور دفتري



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۴ از ۱۰

۰۶۹۰۳۰۰۹۰۵سيما خسروي۴۳

مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت روستايي شبانه روزي با تسهيالت زايمان

چخماق

كارشناس آزمايشگاه

۰۷۰۳۹۰۷۴۱۷عصمت خوري۴۴
مديريت  غذا و دارو / اداره آزمايشگاه كنترل غذا و

دارو

كارشناس آزمايشگاه شيمي

غذايي

۴۵۹۱۱۳۷۱۲۰شهرزاد خياطان۴۵

واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت روستايي

صومعه

پزشك عمومي

۰۷۰۰۳۸۴۰۸۱مريم داوراني۴۶
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس
كارشناس مراقب سالمت

۶۵۰۹۸۸۷۳۳۹حسين دل آرامي۴۷
مديريت منابع انساني  / واحد برنامه ريزي ،تامين و

توزيع نيروي انساني

كارشناس طرح ، پيام آوران

بهداشت و نقل و انتقاالت

۶۵۱۹۸۹۲۸۶۶مهدي دهقان همت آبادي۴۸
شبكه بهداشت و درمان  مه والت / مركز بهداشت

شهرستان مه والت

كارشناس مسئول مبارزه

بابيماريها

۰۹۰۱۷۱۲۹۷۳زهرا ذوالفقاري۴۹
معاونت توسعه مديريت و منابع / گروه توسعه سازمان

و تحول اداري
كارشناس مهندسي سازمان

۶۵۱۹۸۴۷۳۱۳فاطمه راعي۵۰
مركز خدمات جامع سالمت  شهري روستايي فيض

آباد / خانه بهداشت حسن آباد
بهورز زن

۶۵۱۰۰۳۰۵۵۱مريم راعي حسن آبادي۵۱
مركز خدمات جامع سالمت  شهري روستايي فيض

آباد / خانه بهداشت حسن آباد
بهورز زن

۵۷۲۹۰۶۸۹۱۳فهيمه رحمتي۵۲
مديريت  غذا و دارو / اداره نظارت و ارزيابي فرآورده

هاي خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

كارشناس فرآورده هاي

آرايشي و بهداشتي

۰۷۰۳۶۹۱۷۹۱هدي رحمتي مقدم۵۳

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت  بهداشت و مركز بهداشت

دانشگاه

حسابدار

۰۸۲۹۳۷۹۵۷۶محمدرضا رشيدي نجف آباد۵۴
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

اداره امور مالي
حسابدار

۰۹۰۲۳۸۰۳۷۰بتول رضائي۵۵
شبكه بهداشت و درمان  مه والت / مركز بهداشت

شهرستان مه والت

كارشناس بهداشت مامائي

وپرستاري

۶۵۰۹۹۲۰۴۹۲مجيد رمش۵۶

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / پايگاه اورژانس شهرستان تربت

حيدريه

كارشناس فوريتهاي پزشكي



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۵ از ۱۰

۰۷۰۰۳۶۴۵۹۵زهرا زوزني۵۷
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت آموزش ، تحقيقات و فنآوري
نظافتچي

۳۶۷۳۶۰۱۰۶۷سمانه سردشتي بيرجندي۵۸
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

واحد خدمات پرستاري
پرستار

پرستارواحد خدمات پرستاري / سي سي يو۰۷۰۳۰۰۹۳۷۰زهرا سعيدي۵۹

۰۷۰۲۶۴۲۸۸۶امين شكوري۶۰
مديريت منابع انساني  / واحد برنامه ريزي ،تامين و

توزيع نيروي انساني

كارشناس مسئول برنامه ريزي

، تامين و توزيع نيروي انساني

۰۷۰۳۷۵۳۲۵۸احسان شيدائي۶۱
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

واحد تجهيزات پزشكي
كارشناس تجهيزات پزشكي

پرستارواحد خدمات پرستاري / دياليز۰۷۰۲۶۰۰۰۰۸نسيبه شيدائي۶۲

۰۰۷۵۲۸۵۷۱۱محبوبه سادات صالح زاده۶۳
مديريت منابع انساني  / واحد كارگزيني ،نگهداشت

،جبران خدمت و بازنشستگي
كارگزين

۰۷۰۲۵۳۳۶۱۰محمد صالحي فر۶۴
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

پيشگيري و مبارزه با بيماريها

كارشناس پيشگيري و مبارزه

با بيماريهاي غير واگير

پرستارواحد خدمات پرستاري / سي سي يو۰۷۰۲۵۶۹۰۸۹ندا صباحي۶۵

۰۷۰۳۵۹۸۴۲۲مريم صباغي سيوكي۶۶
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / اداره امور

عمومي
كارگزين

۶۵۱۹۹۰۷۰۳۰نرجس صباغي عبدل آبادي۶۷
شبكه بهداشت و درمان  مه والت / مركز بهداشت

شهرستان مه والت
كارشناس مراقب سالمت

۰۷۶۹۱۴۹۱۶۲عنايت اله صداقتي۶۸
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / اداره امور

عمومي
حسابدار

۶۵۰۰۰۶۶۰۰۶عباس صداقتي۶۹
مركز اورژانس ۱۱۵ شهرستان زاوه / پايگاه اورژانس

جاده اي چخماق
كاردان فوريتهاي پزشكي

۰۷۰۰۳۲۸۷۷۷اعظم صدوقي۷۰
مديريت  نظارت و اعتبار بخشي امور درمان / واحد

نظارت و اعتبار بخشي امور درمان
كارشناس پرستاري



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۶ از ۱۰

۰۷۰۳۷۴۵۹۴۸امير صفار يزدي۷۱
پايگاه اورژانس بين جاده اي تربت حيدريه / پايگاه

اورژانس جاده اي كدكن
كارشناس فوريتهاي پزشكي

۰۷۰۱۷۵۴۷۴۵علي اصغر صفاي حصاري۷۲
مديريت شبكه و ارتقاء  سالمت / واحد گسترش

شبكه هاي بهداشتي درماني

كارشناس مسئول گسترش

شبكه هاي بهداشتي درماني

حوزه رياست / اداره امور پرستاري۰۷۰۲۵۰۲۰۵۷الهام صفائيان۷۳
كارشناس ارزيابي و اعتبار

بخشي پرستاري

۰۷۰۱۹۸۰۰۲۸مريم صمصامي۷۴
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس

كارشناس سالمت نوجوانان و

جوانان

۶۵۰۹۶۷۰۴۸۸علي صنعتي۷۵
معاونت دانشجويي و فرهنگي / مديريت امور

دانشجويي
متصدي امور دفتري وبايگاني

۰۹۳۳۸۹۶۰۸۵حسين ضيائي منظري۷۶
مديريت  غذا و دارو / اداره آزمايشگاه كنترل غذا و

دارو

كارشناس آزمايشگاه فرآورده

هاي آرايشي و بهداشتي

۱۰۶۳۷۲۵۸۱۱سعيد عابدي۷۷
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / واحد رديفهاي مميزي

كارشناس مسئول سالمت

مدارس

۶۵۰۹۸۵۵۵۷۷ستاره عارفي۷۸
معاونت آموزش ، تحقيقات و فنآوري / مديريت امور

آموزشي و تحصيالت تكميلي
پرستار

۰۷۰۰۷۴۰۳۵۱محمد عالم شهن آبادي۷۹
پايگاه اورژانس بين جاده اي زاوه / پايگاه اورژانس

جاده اي دولت آباد
كاردان فوريتهاي پزشكي

۶۸۳۹۷۰۷۵۹۸مرتضي عباسي۸۰

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت  بهداشت و مركز بهداشت

دانشگاه

كارشناس مسئول آموزش

بهورزي

۰۷۰۱۷۶۹۱۰۶اعظم عباسي خورشبري۸۱
مديريت منابع انساني  / واحد كارگزيني ،نگهداشت

،جبران خدمت و بازنشستگي
كارگزين

۰۷۰۳۷۳۰۵۶۸مهري عباسيان قايني۸۲
بيمارستان  آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه /

واحد خدمات پرستاري
پرستار

۶۵۱۹۹۱۵۸۳۱مصطفي عصاري۸۳
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
كارشناس امور رفاهي كاركنان

۰۷۰۳۸۹۵۴۲۷سيد محمد عنايتي۸۴
مركز خدمات جامع سالمت روستايي  صفي آباد /

خانه بهداشت صفي آباد ۱
بهورز مرد



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۷ از ۱۰

۰۷۰۳۶۹۰۵۹۰رسول عين الهي۸۵
معاونت توسعه مديريت و منابع / مديريت منابع

انساني
كارگزين

۰۶۹۰۲۱۸۲۲۲عقيل فتوحيان۸۶

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / پايگاه اورژانس شهرستان تربت

حيدريه

كارشناس فوريتهاي پزشكي

۰۷۰۳۸۸۹۷۷۱ميترا فهيمي۸۷

واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت روستايي  بوري

آباد

ماما

نگهبانحوزه رياست / مديريت  حراست۰۷۰۲۵۱۴۵۹۴قاسم قاسمي۸۸

۰۷۰۲۶۲۰۳۰۰شيما قاضي۸۹
مديريت  نظارت و اعتبار بخشي امور درمان / واحد

نظارت و اعتبار بخشي امور درمان

كارشناس نظارت و اعتبار

بخشي

پرستارواحد خدمات پرستاري / دياليز۰۷۰۲۶۲۹۳۰۸زهرا قرائي۹۰

۰۶۹۰۱۲۹۲۵۴ايمان قرباني هراتي۹۱

مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت روستايي شبانه روزي با تسهيالت زايمان

چخماق

كارشناس آزمايشگاه

متصدي امور دفتري وبايگانيحوزه رياست / مديريت  حراست۰۷۰۲۳۸۸۹۶۳عليرضا كامراني۹۲

پرستارواحد خدمات پرستاري / سي سي يو۰۷۰۰۵۳۶۱۹۱صغري كبوتري۹۳

پرستارواحد خدمات پرستاري / دياليز۰۹۰۲۵۷۲۸۳۰اعظم كردمقدم۹۴

رئيس ادارهحوزه رياست / اداره امور پرستاري۰۷۰۰۳۳۲۶۲۶اعظم كمالي۹۵

۰۸۷۲۳۱۵۰۵۳فاطمه گلريزي۹۶
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس
كارشناس مشاور ازدواج

۶۵۰۹۹۲۶۰۲۴احسان لطفي۹۷
معاونت آموزش ، تحقيقات و فنآوري / مديريت امور

آموزشي و تحصيالت تكميلي
پرستار

۰۷۰۳۶۷۶۵۳۹محمد لطفي محمود آبادي۹۸
پايگاه اورژانس بين جاده اي زاوه / پايگاه اورژانس

جاده اي دولت آباد
كاردان فوريتهاي پزشكي



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۸ از ۱۰

۰۶۹۰۱۹۲۱۱۸ميترا مالكي تلخ آبي۹۹
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت درمان
كارشناس اقتصاد سالمت

۰۸۷۱۲۴۴۳۴۹علي اصغر مجيدياني۱۰۰
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
نظافتچي

۰۷۰۳۶۵۵۴۱۸محبوبه محبي نصرآبادي۱۰۱
معاونت توسعه مديريت و منابع / گروه توسعه سازمان

و تحول اداري

كارشناس مسئول آموزش و

توانمندسازي كاركنان و

توسعه مديران

۰۷۰۲۵۷۴۹۱۰مهدي محتشمي فر۱۰۲

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / پايگاه اورژانس شهرستان تربت

حيدريه

كاردان فوريتهاي پزشكي

۰۷۰۲۶۵۹۴۵۲سيده سليمه محجوب۱۰۳
مديريت شبكه و ارتقاء  سالمت / واحد گسترش

شبكه هاي بهداشتي درماني

كارشناس هماهنگي طرح

گسترش

۲۱۲۱۵۱۴۴۵۷هما محمد تقي پور۱۰۴
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / مركز

آموزش بهورزي

مربي(كارشناس بهداشت

خانواده (

۰۶۹۰۲۰۳۵۱۹سميرا محمدبيك۱۰۵

واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت شهري-روس

تايي  شماره ۳ (مسلم بن عقيل)

پزشك عمومي

۰۹۴۲۵۱۳۳۸۱مائده محمودي پور۱۰۶

واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت شهري-روس

تايي  شماره ۲ (امام خميني)

كارشناس مراقب سالمت

۰۷۰۲۵۳۱۹۲۸علي مرادپور۱۰۷
شبكه بهداشت و درمان زاوه / مركز بهداشت

شهرستان
نظافتچي

سرپرستارواحد خدمات پرستاري / سي سي يو۰۷۰۲۵۱۱۲۵۰حشمت مرادي سيوكي۱۰۸

۰۷۰۰۴۰۱۳۶۹فاطمه مرشد۱۰۹
مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت شبانه روزي با تسهيالت زايمان  دولت آباد
پرستار

۰۹۳۳۸۰۴۶۵۲فرزانه مريمي۱۱۰
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس

كارشناس جمعيت و سالمت

باروري

پرستارواحد خدمات پرستاري / اورژانس۰۷۰۳۶۴۰۳۴۸محمد مزيني۱۱۱

۰۷۰۳۷۲۵۶۸۸بهرام مهدويان۱۱۲
پايگاه اورژانس بين جاده اي زاوه / پايگاه اورژانس

جاده اي چخماق
كاردان فوريتهاي پزشكي



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۹ از ۱۰

۰۷۰۲۴۷۸۸۶۵فاطمه مهديان مقدم۱۱۳
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت آموزش ، تحقيقات و فنآوري
متصدي امور دفتري

۰۷۰۲۹۱۴۹۹۱شوكت مولوي قلعه ني۱۱۴
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت محيط و كار
كارشناس سالمت محيط

۰۶۹۰۳۳۷۰۴۳رضا ميرزائي شيخ ابادي۱۱۵
مركز اورژانس ۱۱۵ شهرستان زاوه / پايگاه اورژانس

جاده اي كاريزك ناگهاني
كاردان فوريتهاي پزشكي

۰۷۰۲۹۶۲۵۳۸سمانه ميرزائي كاريزكي۱۱۶
مديريت شبكه و ارتقاء  سالمت / واحد گسترش

شبكه هاي بهداشتي درماني
كارشناس پزشك خانواده

۰۷۰۲۶۳۳۸۷۹زهره نجيب۱۱۷

واحد  مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت

حيدريه / مركز خدمات جامع سالمت روستايي

صومعه

ماما

پرستارواحد خدمات پرستاري / دياليز۰۷۰۳۶۶۳۸۵۲سيده زينب نظام خيرآبادي۱۱۸

۲۹۹۰۵۶۳۴۵۸ناهيد نظام خيرآبادي۱۱۹
معاونت درمان / مديريت  نظارت و اعتبار بخشي امور

درمان
پرستار

۰۶۹۰۱۶۱۳۲۸قاسم نورمحمدي۱۲۰
پايگاه اورژانس بين جاده اي تربت حيدريه / پايگاه

اورژانس جاده اي رباط سنگ
كارشناس فوريتهاي پزشكي

۰۷۹۲۷۰۱۲۷۵فاطمه نوروزي۱۲۱
دانشگاه علوم پزشكي مشهد / شبكه بهداشت ودرمان

خليل آباد
پرستار

۰۷۰۲۴۹۲۸۴۱جواد نيري۱۲۲
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت آموزش ، تحقيقات و فنآوري
نظافتچي

۰۷۰۳۷۴۷۳۹۸مهتاب نيك پور۱۲۳
مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت روستايي  زاوه
كارشناس مراقب سالمت ناظر

۰۷۰۳۵۸۵۸۹۴علي نيكنام منظري۱۲۴
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
نظافتچي

۰۷۰۱۷۵۶۰۰۴عباسعلي هاتف حصاري۱۲۵
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
تكنسين تاسيسات

پرستارواحد خدمات پرستاري / سي سي يو۰۷۰۲۵۵۰۲۱۳اكرم هاشمي مقدم بايگي۱۲۶



ليست شرکت کنندگان

در دوره / پودمان آموزشي

 شماره کالس : ۹۹۰۰۷۴ عنوان دوره / پودمان : بيست و پنجمين جشنواره قرآن و عترت (نماز)

 تاريخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲محل برگزاری : اين دوره به صورت مجازي برگزار مي شود

ف
دي

ر

امضاپست سازمانینام واحدشماره ملینام و نام خانوادگی

تاريخ چاپ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صفحه ۱۰ از ۱۰

پرستارواحد خدمات پرستاري / جراحي۰۶۹۰۵۳۲۳۶۹محمدجواد هروي۱۲۷

۰۹۴۲۹۵۰۴۳۷ريحانه واحد۱۲۸
شبكه بهداشت و درمان زاوه / مركز بهداشت

شهرستان

كارشناس مراقب سالمت

(مسئول پايگاه)

۰۷۰۲۵۳۸۲۲۱عليرضا واحد مقدم۱۲۹
مديريت منابع انساني  / واحد كارگزيني ،نگهداشت

،جبران خدمت و بازنشستگي
كارشناس مسئول اموراداري

۰۹۴۲۳۶۶۵۲۲فاطمه واله فيض آبادي۱۳۰
معاونت  بهداشت و مركز بهداشت دانشگاه / گروه

سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس

كارشناس سالمت ميانساالن و

سالمندان

۰۰۶۵۸۶۷۱۶۵فاطمه سادات وزيري پور۱۳۱
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

تربت حيدريه / معاونت آموزش ، تحقيقات و فنآوري
پرستار

۰۷۰۳۷۵۱۷۴۳منصوره وكيلي آغوئي۱۳۲
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
نظافتچي

۶۵۱۹۳۵۲۵۰۰طيبه يحيائي ازغندي۱۳۳
مركز بهداشت شهرستان / مركز خدمات جامع

سالمت روستايي  زاوه
بهيار

۰۷۰۱۶۹۵۰۷۲محمد يعقوبي۱۳۴
معاونت توسعه مديريت و منابع / اداره امور پشتيباني

و رفاهي
نظافتچي

۰۷۰۲۵۹۱۰۷۶خديجه يعقوبي رزگي۱۳۵
شبكه بهداشت و درمان زاوه / مركز بهداشت

شهرستان
ماما

۰۰۶۵۰۱۹۳۷۷عليرضا يعقوبي كاريزكي۱۳۶
مديريت منابع انساني  / واحد كارگزيني ،نگهداشت

،جبران خدمت و بازنشستگي
كارشناس امور بازنشستگي

 محل امضاي مسئول برگزاري :


