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 شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه سرا

( صومعه سرا بیمارستان امام خمینی ) ره  

 تاریخ ساعت نام کمیته دبیر کمیته اعضای کمیته

فاطمه علیپور  –سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود دکتر 

  لیال سرشاد -سکینه طوفانپور  -زینب ابراهیم نیا  -عبداله پورجبار  -افسانه بیدریغ  –سمیه طالبی -

 سمیرا

حاجی عباسی   

پایش و سنجش 

 کیفیت

1 

فاطمه علیپور  -سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -دکتر رسول فرد مسعود 

کلثوم نصیرزاد  -عبداله پورجبار  -افسانه بی دریغ  -زینب ابراهیم نیا  -سمیه طالبی  -عاطفه عاطف  -

 -طاهره اکبری –خری طاهره فا -مینو محمودنیا  -فاطمه حسین آبادی  -مریم نوروزی  -جمیله خانی  -

 سکینه طوفانپور

  زینب

 ابراهیم نیا
 

مدیریت 

اطالعات سالمت 

و فناوری 

 اطالعات

2 

فاطمه علیپور  -سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -دکتر رسول فرد مسعود 

آسیه صیادی –دکتر مینا عفت خواه  – سمیه طالبی -عاطفه عاطف  -  

  آسیه

 صیادی
مدیریت بهره 

برداری از 

خدمات 

 آزمایشگاهی

3 

فاطمه علیپور  -سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود دکتر 

 -دکتر زهرا اصغرنیا  -دکتر جهانگیر حسین پور  -دکتر مینا عفت خواه  -دکتر حسین بابااحمدی  -

زینب ابراهیم نیا / -عاطفه عاطف   

فاطمه علیپور  –سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود دکتر 

مینو  -طاهره اکبری –عاطفه عاطف  -سمیه طالبی  -دکتر معصومه دادرس  -دکتر همایون صالحی -

/ محمودنیا  

 -فاطمه علیپور –سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -دکتررسول فرد مسعود 

 -سمیه طالبی  -دکتر آذین گیتی مهر  -دکتر همایون صالحی  -دکتر رامی نیکدل  -مینو محمودنیا  - 

طاهره اکبری -عاطفه عاطف   

  فاطمه

 علیپور

 

 /  

 

اکبریطاهره    

 

/ 

 

محمودنیا مینو  

مرگ و میر و 

 عوارض

 

  /  

 

مورتالیتی و 

 موربیدیتی/

 

 احیای نوزاد

4 

–سمیرا حاجی عباسی  -رقیه حسنی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود دکتر 

 -ائمه دوست محمدرضا  -فاطمه جهانبانی  -دکتر محبوبه غالمی پور  -عاطفه عاطف  -فاطمه علیپور 

 محمد اسماعیلی

علیپور فاطمه  5 اخالق بالینی 

فاطمه علیپور  -سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  - رسول فرد مسعوددکتر 

دکتممر جهممانگیر  -دکتممر محمدمهممدی رضممایی  –دکتممر شمم اید حیممدرپور  -عاطفممه عمماطف  -سمممیه طممالبی  -

 -دکتمر پریسما حممامی  -فیمروزه ضمیا  دکتمر  -دکتر مینما عفمت خمواه  -دکتر زهرا اصغرنیا  -حسین پور 

 حسن حسن پور -زهرا منتظری  -کلیه سرپرستاران  -دکتر علیرضا زارع 

درمان ، دارو و  

 تجهیزات پزشکی

6 

سمیرا حاجی  - دکتر مهران پوراحمد - پریسا رمضان نژاد - فرشید خداشناس -رسول فرد مسعود دکتر 

 - سمیه طالبی - زینب ابراهیم نیا -دکتر ش اید حیدرپور  - افسانه بیدریغ -فاطمه علیپور  – عباسی

 دکتر محمدمهدی رضایی - احمد حیدری - زهرا منتظری - عبداله پورجبار - زینب عمو - عاطفه عاطف

دکتر  -دکتر همایون صالحی  - دکتر حسین بابااحمدی - دکتر زهرا اصغرنیا - دکتر جهانگیر حسین پور -

دادرس معصومه  

 زبیده

 عمو
 7 اقتصاد درمان

 

رسول فرد مسعودکتر د  

 ریاست بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
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 تاریخ ساعت نام کمیته دبیر کمیته اعضای کمیته

دکتر مینا  -لیال ایمانی  -لیال سرشاد  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  –رسول فرد مسعود دکتر 

دکتر کی باد  -دکتر مهران پوراحمد  -دکتر حسین قدیری  -دکتر جهانگیر حسین پور  -عفت خواه 

فاطمه حسین  -مریم نوروزی  -جمیله خانی  -کلثوم نصیرزاد  -رباب میری  -عاطفه عاطف  -عاشوری 

 –سمیرا حاجی عباسی  -سکینه طوفانپور  -طاهره اکبری –طاهره فاخری  -مینو محمودنیا  -آبادی 

 فاطمه علیپور /

فاطمه  –سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود دکتر  

 –یه سرپرستاران کل -لیال سرشاد  -لیال ایمانی  -مریم عفت پناه  -رباب میری  -عاطفه عاطف  -علیپور 

حسین حاجت زاده               - کارشناس بهداشت حرفه ای -راجعیان  ستاره  

سرشاد لیال  

 

 

 

  /  

 

 

ایمانی لیال  

 کنترل عفونت

 

 

 

 /  

  

 

 بهداشت محیط

8 

فاطمه علیپور  –سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود دکتر 

مریم  -جمیله خانی  -کلثوم نصیرزاد  -رباب میری  -سمیه طالبی  -عاطفه عاطف  -افسانه بیدریغ  -

 -سکینه طوفانپور  -طاهره اکبری –طاهره فاخری  -مینو محمودنیا  -فاطمه حسین آبادی  -نوروزی 

کارشناس  -لیال ایمانی  -زهرا منتظری  -حسین حاجت زاده  -امیر رفعتی  -محمدرضا ائمه دوست 

/ بهداشت حرفه ای  

فاطمه  –سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود دکتر  

 -جمیله خانی  -کلثوم نصیرزاد  -کارشناس بهداشت حرفه ای  -زهرا منتظری -عاطفه عاطف  -علیپور

سکینه طوفانپور -طاهره اکبری –طاهره فاخری  - مینو محمودنیا -فاطمه حسین آبادی  -مریم نوروزی   

 فرشید

 خداشناس

 

 

 

  /  

 

 

- 

مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا

 

 

  /  

 

 

حفاظت فنی و 

 بهداشت کار

 

9 

سمیرا حاجی  -پریسا رمضان نژاد  -دکتر مهران پوراحمد  -فرشید خداشناس  -دکتر رسول فرد مسعود

الهام عظیم  -طاهره اکبری –دکتر همایون صالحی  -دکتر معصومه دادرس  -فاطمه علیپور  -عباسی 

 رباب –ی فاطمه حسین آباد -ستاره راجعیان  –عاطفه عاطف  -سمیه طالبی  -مینو محمودنیا  -داوری 

  میری

ترویج تغذیه با  طاهره اکبری

 شیر مادر 

10 

فاطمه  -سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -دکتر رسول فرد مسعود  

  عاطفه عاطف-سمیه طالبی  -دکتر مهران پوراحمد  -دکتر همایون صالحی  -مینو محمودنیا  -علیپور

محمودنیامینو  مرگ و میر  

 1-59کوردکان 

 ماهه 

 

11 

فاطمه علیپور  –سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود دکتر 

دکتمر محممد  - طماهره اکبمری –دکتر هممایون صمالحی  -دکتر معصومه دادرس  -دکتر مهران پوراحمد  -

 عاطفه عاطف  -سمیه طالبی   -دکتر آذین گیتی مهر  -مهدی رضایی 

اکبری طاهره ترویج زایمان  

 طبیعی و ایمن

12 

فاطمه علیپور  –سمیرا حاجی عباسی  -پریسا رمضان نژاد  -فرشید خداشناس  -رسول فرد مسعود  کتر

عاطفممه  -دکتمر معممزز علیمزاده  -دکتمر محمممد یونسمی   -دکتمر حسمین قممدیری  –دکتمر حسمین بابااحمممدی  -

 محمدرضا ائمه دوست -احمد حیدری  -زینب ابراهیم نیا  -سکینه طوفانپور  -عاطف 

 سکینه
 طوفانپور

ارتقای راهبردی 

 خدمات اورژانس

13 



رقیه حسنی  –سمیرا حاجی عباسی  –پریسا رمضان نژاد  –فرشید خداشناس  –دکتر رسول فرد مسعود 

زینب ابراهیم نیا  –کلثوم نصیرزاد  –علیرضا قانع  –سمیه طالبی  –عاطفه عاطف  –افسانه بی دریغ  –

فریدون پوریوسفی – مریم خلخالی –  

 سمیرا

حاجی  

 عباسی

تیم رهبری و 

 مدیریت

14 

ر 
ه

ج
پن

به
شن

 

رسول فرد مسعودکتر د  

)ره( صومعه سراریاست بیمارستان امام خمینی   

 


