
 

 

 بسمه تعالی                                          

 

واحد آموزش دانشگاه قصد دارد دوره ، ت از پروردگار متعال ـبا استعان

لذا از . زودی برگزار نماید را ب 7931سال   توجیهی بدو خدمت   آموزشی

که تا کنون این دوره آموزشی را   قراردادی و پیمانی همکاران کلیه

نگذرانده اند  دعوت میشود  ، جهت نام نویسی  به مسئول آموزش ضمن 

قابل ذکر می باشد این . مراجعه و ثبت نام نمایند  واحد محل خدمتخدمت 

 کارمند مورد نیاز است دوره خدمت برای  طول در یکباردوره آموزشی فقط 

  (می باشدپیوست  جهت ثبت ناممشخصات مسئوالن آموزش کلیه واحدها  )    

 

  11/11/79 چهارشنبهلغایت پایان وقت اداری  1/11/79شنبه :  زمان ثبت نام 

 

 کارکنان دانشگاه و توانمند سازی واحد آموزش

 



 

 

 

 مسئول آموزش شاغلین ردیف

 آقای قائدحسینی حوزه ریاست و  معاونت توسعه  1

 خانم سرخوش  معاونت بهداشتی 1

 خانم حسینی. خانم مهدوی  معاونت درمان 3

 خانم نجفی زاده معاونت آموزشی 4

 خانم باصری معاونت غذا و دارو 5

 خانم سعیدفیروزآبادی معاونت تحقیقات 6

 خانم راستگو معاونت دانشجوئی 9

 خانم دیلمی بهداشت و درمان شهرستان  دیلمشبکه  8

 خلف نیاخانم  شبکه بهداشت و درمان شهرستان  گناوه 7

 آقای مهندس شفا خواه شبکه بهداشت و درمان شهرستان  دشتستان 11

 خانم انصاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان  تنگستان 11

 آقای رضایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  دشتی 11

 خانم عباسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  دیر 13

 خانم سفالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  کنگان 14

 آقای مهندس پناهیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان  جــم 15

 خانم  ناروئی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  عسلویه 16

 خانم کدخدائی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر 19

 بهادریخانم  بیمارستان  شهدای خلیج فارس 18

 خانم نصرزاده بیمارستان  قلب 17

 خانم تنگستانی بیمارستان  بقیه اهلل دیلم 11

 فروردینخانم  گناوه( ع)بیمارستان  امیرالمومنین 11

 خانم معین بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه 11

 آقای سهرابی بیمارستان  شهید گنجی  برازجان 13

 اهرمیخانم  اهرم( ع)بیمارستان  امام حسین  14

 خانم جمشیدپور بیمارستان  زینبیه خورموج 15

 خانم ابراهیمی کنگان( ره ) بیمارستان  امام خمینی  16

 حسینی کیاآقای  فوریت های پزشکی استان مدیریت حوادث و  19

 


