
 شماره تلفن حوزه معاونت درمان

  معاونت درمان

  مسئولیت  شماره تلفن  نام و نام خانوادگی

  معاون درمان  54337060  آقاي دکتر بمانا

  قائم مقام درمان  54440073  آقاي دکتر رضائیان زاده

  روابط عمومی	–	مسئول دفتر  54337060  خانم عطوفت شعار

  مسئول اقتصاد درمان-بیماران خاصمسئول   54345041  آقاي دکتر احمدنیا

مسول 	–	کارشناس بیماران خاص–	کارشناس نظارت بر طرح تحول سالمت  54342270  خانم کمالیان
  20 	دبیر کمیسیون ماده	–	صدورپروانه ها

  کارشناس اقتصاد درمان  54345041  خانم کاوه

  کارشناس اقتصاد درمان  54345041  قناعت پیشه 	آقاي

  مسئول امور اداري  54345041  آقاي بهشتی

  کارشناس امور اداري  54345041  آقاي خوشرو

  کارشناس نظارت و آموزش خدمات پرستاري  54345038  خانم چرخ انداز

  مسئول بهبود کیفیت	–	کارشناس دفتر خدمات پرستاري  54345038  خانم سامانی

  مسئول دفتر خدمات پرستاي-آموزشیرابط  -کارشناس نیروي طرحی  54345038  خانم پاي برجا

  کارشناس اتاق عمل  54345038  قیومی 	آقاي

  کارشناس مسوول امور پزشکان  54345038  آقاي یوسف زاده

  مدیر واحد خدمات مامایی  54345071  خانم کاتبی

  دبیر کمیسیون پزشکی -کارشناس دفتر مامایی  54345071  خانم ثنایی

  آمار و مدارك پزشکیمسئول   54345071  خانم کارگر

  ارئیس اداره نظارت بردرمان  54345039  آقاي دکتر خوشرو

ت نظار 	کارشناس-کارشناس نیروهاي تخصصی	–	مسئول اعتباربخشی بیمارستان ها  54345039  خانم سامی
  بر درمان و تحول سالمت

–	شنوائی سنجی - فیزیوتراپی–	گفتاردرمانی	–	کارشناس توانبخشی(کار درمانی  54345039  خانم شاهین
  درمان و تحول سالمت 	کارشناس نظارت بر -ارتوپدي فنی)

  متکارشناس نظارت بر درمان و تحول سال -کارشناس نظارت بر سوء مصرف مواد   54345039  خانم تشکریان



  پزشکی و تزریقات 	کارشناس نظارت بر واحد  54345039  آقاي شرف

  11مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده 	–	نظارت بر دندان پزشکیکارشناس   54345039  آقاي رضوي زادگان

  بربینائی سنجی و عینک سازان 	کارشناس نظارت  54345039  خانم مصلی نژاد

  مدیر اداره امور آزمایشگاه هاي دانشگاه  54342270  آقاي دکتر زارع

نظارت و –	اامور آزمایشگاه هکارشناس اداره 	–	آزمایشگاه ها 20دبیر کمیسیون ماده   54342270  خانم ماهر
ارشناس ک -کارشناس نظارت بر درمان و تحول سالمت -آزمایشگاه ها 	پروانه  	صدور

  نیروي طرح علوم آزمایشگاهی

کارشناس نظارت –	مسئول اداره امور رادیولوژي  54345039  خانم رادبه
  نیروهاي طرحی رادیولوژي 	کارشناس	–	براموررادیولوژي

  کارشناس تغذیه  -  خانم جعفرنیا

   

   
  :  آدرس حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
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