
  معرفی  تصویر   

١  

  اللھ فرخیان نام و نام خانوادگی:  

  سوپروایزر کنترل عفونت سمت:

  - داخلی:

  پست الکترونیک: 

    سوابق  
   یکارشناس درجھ علمی:

  پرستاریرشتھ تحصیلی: 
    ١٣٧۶ اخذ آخرین مدرک:سال 

  سابقھ خدمت:
  ماه ۶مدت  بھ ١٣٨٢در سال  ، مسئولیت بخش جراحی ١٣٨٨ھمکاری با دفتر سوپروایزری تا سال  ١٣٨١از سال 

  سوپروایزر کنترل عفونت ١٣٨٣ لغایت ١٣٨١از سال  
  مسئول بخش داخلی ١٣٨٨لغایت اواخر  ١٣٨٧از سال 
  تا کنون سوپروایزر بالینی و اورژانس ١٣٨٨از سال 
  تا کنون مسئول کمیتھ ھای بیمارستانی ١٣٩٢از سال 
  مسئول آموزش بخش جراحی ١٣٨٧تا  ١٣٨٠از سال 
تا  ١٣٨٨و جانشین سوپروایزر آموزشی از سال  مسئول آموزش دفتر سوپروایزری ١٣٩٢تا  ١٣٨٨از سال 
  و در حال حاضر جانشین سوپروایزر کنترل عفونت ١٣٩۴

    شرح وظایف  
  
  
  معرفی  تصویر   

٢  

  خدیجھ ھنرمند نزاد نام و نام خانوادگی:  

  سوپروایزر  سمت:

  - داخلی:

  پست الکترونیک: 

    سوابق  
   یکارشناس درجھ علمی:

  پرستاریرشتھ تحصیلی: 
  ١٣٧٧ اخذ آخرین مدرک:سال 

  سابقھ خدمت:
  ١٨/١٢/١٣٧٨تا ٣٠/٢/١٣٧٧شروع طرح 

  یمسئول بخش داخل ١٣٨٧لغایت  ١٣٨۴از سال  
  چشممسئول بخش  ١٣٨٩لغایت اواخر  ١٣٨٧از سال 
  لینی و اورژانستا کنون سوپروایزر با ١٣٨٩از سال 
  بسیج خواھرانتا کنون مسئول  ١٣٨٩از سال 
  کارشناس کمیتھ انظباطی دانشگاه ١٣٩٣تا  ١٣٩٠از سال 

  
    شرح وظایف  
  
  معرفی  تصویر 

٣  

  ناھید زندگانی نام و نام خانوادگی:  

  سوپروایزر  سمت:

  - داخلی:

  پست الکترونیک: 

    سوابق  



   یکارشناس درجھ علمی:
  پرستاریرشتھ تحصیلی: 

      ١٣٧٨ اخذ آخرین مدرک:سال 
  سابقھ خدمت:

 postخش بمسئول -عضو شورای بسیج بیمارستان استاد مطھریو بسیجی فعال –درکلیھ بخشھا بھ عنوان پرسنل 
ccu   ایزر بالینی از سوپرو-میر نوزادان و اطفالمسئول کمیتھ مرگ و -سال ۶مسئول بخش اطفال بھ مدت –و داخلی
  یک دوره ھیئت رئیسھ نظام پرستاری-١٣٨٠سال 

  احراز پست سازمانی سرپرستار و ارتقای رتبھ عالی
    شرح وظایف  
  
  معرفی  تصویر  

۴  

  محبوبھ ھوشمند نام و نام خانوادگی:  

  سوپروایزر  سمت:

  - داخلی:

  پست الکترونیک: 

    سوابق  
  کارشناس  درجھ علمی:

  پرستاریرشتھ تحصیلی: 
      ١٣٧٣ اخذ آخرین مدرک:سال 

  سابقھ خدمت:
دیالیز از سال  و ccuپرسنل بخشھای داخلی ، جراحی ، اتفاقات ، زنان ، اطفال ،  ١٣٨١تا  ١٣٧٣ابتدا از سال 

  ھمکاری با دفتر سوپروایزریمسئول بخش دیالیز +   ١٣٨٢
  بیمارستانسوپروایزر تا کنون  ١٣٩٠از سال 

    شرح وظایف  
  

  


