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بزرگداشت شهدا برای آینده این کشور، حیاتی و ضروری است. 
(مقام معظم رهبری)

هفته فرهنگی ایثار و شهادت گرامی باد.

۲۱۷۹/ص/س/۱۲۲

ندارد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

دفتر رئیس

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد ایوبی نیا

سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان جوین

موضوع:  ابالغ آقای دکتر محمد ایوبی نیا

با سالم و احترام؛

پیرو ابالغ شماره۱۲۶۹/ص/س/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱  و با عنایت به رضایتمندی از عملکرد جنابعالی در این مدت به 

موجب این ابالغ به عنوان"رئیسشبکه بهداشت و درمان جوین "منصوب می گردید؛ توفیقات روز افزون شما را از درگاه 

ایزد منان خواستارم.

رونوشت:
جناب آقای مهندس جمشیدی فرماندار محترم شهرستان جوین 

حجت االسالم والمسلمین حاج آقا دلیری پور امام جمعه معزز شهرستان جوین
جناب آقای دکتر محبی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر عنابستانی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی
جناب آقای دکتر علیرضا مسلم رئیس محترم دانشگاه

جناب آقای مهندس محمد مهرپویان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای دکتر عقیل اله کیخسروی معاون محترم آموزشی 

سرکار خانم دکتر فاطمه نوده معاون محترم بهداشتی
جناب آقای دکتر ابوالقاسم ده نبی معاون محترم غذا و دارو
جناب آقای دکتر محمد نعمت شاهی معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر علی دلبری معاون محترم فرهنگی و دانشجویی
جناب آقای دکتر محمدحسین ساقی سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر غالمعباس کافی سرپرست محترم  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
جناب آقای دکتر غالمعباس کافی رئیس محترم بیمارستان شهیدان مبینی
جناب آقای دکتر پیمان حسین زاده سرپرست محترم بیمارستان حشمتیه

جناب آقای دکتر ایوب توکلیان رئیس محترم بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی
جناب آقای دکتر طاها حسینی فرح آبادی مدیرعامل محترم مرکز آموزشی درمانی واسعی 

جناب آقای علی شاهی رئیس محترم بیمارستان ولی عصر (عج) جغتای
جناب آقای دکتر علی یزدانی رئیس محترم بیمارستان قمر بنی هاشم (ع)

جناب آقای مهندس رضا خسروجردی رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان داورزن
جناب آقای مهندس حسین زرقانی رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان جغتای

جناب آقای حسین سلطانی سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان خوشاب
جناب آقای محمد رحیم زاده مدیر محترم هسته گزینش

جناب آقای محسن خسروجردی مدیر محترم حراست
جناب آقای حسین تفریشی نژاد مدیر محترم مالی

جناب آقای محمد باقرزاده مدیر محترم روابط عمومی و امور بین الملل
جناب آقای علی احمدی فر مدیر محترم حقوقی

سرکار خانم مریم محسن آبادی رئیس دفتر محترم حوزه ریاست
جناب آقای مهندس مهدی شریفی تبار مشاور  محترم رئیس و رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به 

شکایات


