
 1فرمانده حادثه

 زاعیكتر خد    -1

 خانم خزاعی       -2                                                                                          

 ی شبانیان
 

 9مالی -رئیس پشتیبانی
 آقای نجاتی

 آقای رنجبران

 8رئیس برنامه ریزی 
 اسکندری مهندس-1

 محمدی مهندس -2

 7رئیس واحد امنیت

 آقای سجادی -1

 پژمآقای  -2

 6رئیس عملیات 
 خانم آزموده -1

 خانم انتخابی -2

 

  11مدیر مناطق بیماران
 خانم مومن    -1                                                            

 خانم صمیمی  -2                                                   

 12مدیر مناطق درمان
 دكتر موسوی -1

 دكتر فیروزی -2

 11مدیر خدمات پاراكلینیک 
 دكتر حسن زاده  -1

 آقای نجاتی -2

 26مسئول واحد انتظامات
 آقای طهماسبی -1

 انتظامات كشیک -2
 

 

 27مسئول واحد ارزیابی وضعیت 
  محمدی خانم-1

 آقای یوسفی-2

  29ثبت اسناد و بایگانیمسئول واحد
 یوسفی   مهندس-1

 خانم صالحان -2

 
 

 11/ ترخیصرشیمسئول واحد پذ

 خانم صالحان -1

 دیخانم رش -2

 12مسئول واحد مالی

 آقای رنجبران -1

 آقای صادقی -2

  11یپرسنل ابیمسئول واحد حضور غ

 یذاكر یآقا-1

 خانم بهروزیان -2

 13مسئول واحد ترابری 
 آقای فرهیده منش-1

 آقای آسیایی -2

 13مسئول واحد تداركات 
 آقای جواد شعبانی -1

  آقای مهاجر زاده -2

 16مسئول واحد پشتبیانی تغذیه 
 آقای كرمی-1

 آقای چنارانی  -2

 11مدیر خدمات انسانی 

 جمال آبادیخانم -1

 یلیخانم كم-2

  

 13مسئول واحد پشتیبانی روانی
 آقای اصغریار -1

 آقای حسینی -2

  

 13مسئول واحد آزمایشگاه 
 آقای رییس آبادی -1

 مطهری نژاد آقای  -2

  

 18مسئول واحد رادیولوژی 
  خانم اسحاقی -1

 آقای روحبخش  -2

 

 21مسئول واحد داروخانه 
 دكتر حسن زاده  -1

 آقای معتمدی  -2

 16 تریاژمسئول واحد 
 خانم میرزایی-1

 آقای بخشایشی -2 

 19فوریمسئول واحد درمان 
 همایون مهردكتر  -1

  صادقیدكتر  -2

 22مسئول واحد درمان تاخیری
 رضاییدكتر  -1

 دكتر كروژدهی-2

 23درمان محدودمسئول واحد 
  یروزیف دكتر -1
 موسوی دكتر -2

 23تنفسی-تجهیزات قلبیمسئول 
  خانم هاشمیان -1

 خانم شاد-2                 

 17مسئول واحد بیماران اعزامی 
 خانم  عباسی -1

 خانم فرقانی -2
  

 21مسئول واحد پرستاری
 خانم گلمکانی-1

 خانم مومن-2

  

 21مسئول واحد پیگیری اطالعات بیماران 
 خانم صمیمی -1

 محمدی خانم  -2

 

 3ارشد روابط عمومی 
 یونسیآقای  -1

 آقای شبانیانی -2
  

 1ارشد رابط و هماهنگی
 خانم خزاعی -1

 خانم آزموده -2

 بحـران و باليـا                                                    ه ـكميت

 بهمن 22 درماني  –آموزشي  بيمارستان 

 2یمنیا ارشد
 هژبر مهندس-1

 متین زاده مهندس -2

 3متخصص فنی و پزشکی 
 دكتر میرصادقی -1

 كیخائی دكتر -2

 
 

 17مسئول سیستم بهداشت
 مهندس مجدی -1

 مهندس هژبر -2

مسئول واحد ارتباطات و فناوری 

 11اطالعات

 شم آبادی مهندس -1

 محمدی مهندس -2

 

 18مسئول واحد متوفیان
 آقای علیزاده -1

 آقای كوكبی -2

 28مسئول ارزیابی و كنترل آسیب

 آقای پژم -1

 انتظامات كشیک -2

 


