
   

   

  دا�ه ع�وم �ش�ی و�دمات �ھدا��ی �ما�ی ز�جان 

  �و�وی... ����آ�وز�ی �ما�ی آ�� ا            

  

   

 

  فرمانده حادثه

  مرکزسرپرست  )احمد جلیلونددکتر( 

  ، دکتر اکبر نظري - 1:هاجانشین 

 موسويسید اکبر دکتر  -  2 

 

  )اکبر نظريدکتر( ارشد رابط وهماهنگی

  معاون خدمات وپپشتیبانی

   ، دکتر اکبر موسوي - 1:هاجانشین 

 کامکار ناهید  خانم – 2

 

  ارشد روابط عمومی

دکتر اکبر موسوي  مدیر برنامه ریزي وتوسعه 

  شهناز رضائی - 1:هاجانشین 

   صمد نوروزي – 2

 

  و حفاظت  ارشد ایمنی

  ) استمسئول حر( )پروا انصاري (

 مهدي سودي – 2بهمن ذوالفقاري ،   – 1:جانشین ها 

  لیال یوسفی : جانشین  )مسئول ایمنی ( رقیه یونسلو 

  پزشکی / متخصص فنی 

  متخصص جراحی عمومی) علی فتاحی( 

  ، شقاقی  دکتر علی-1: هاجانشین 

 ناظمی  داریوشدکتر -2 

  )فریدون اسکندري (  رئیس واحد عملیات

  مراقبتی  دماتمدیر پرستاري و خ

 پروین شاهین - 2، ربابه محمدي   - 1:هاجانشین 

مدیر خدمات پرستاري

  رئیس واحد برنامه ریزي 

  سوپروایزرآموزشی )خدیجه بیات ( 

  ، ثریا تیموري  - 1:هاجانشین 

 سکینه پالیزي - 2

  ) حسینیسید رضا (  رئیس واحد پشتیبانی 

  سرپرست خدمات

   حسن مفیدي -  1: هاجانشین 

 مراحم کریمی - 2

  ) علیرضا ایمانی(  مدیر شاخه ي ارتباطات 

  پیمانکار مخابرات

 نورالدین ایمانی : جانشین 

  

  مالی/ رئیس واحد اداري 

  رئیس امور اداري )اصغر کرمی ( 

  رجب سیفی-1: هاجانشین 

 علی اصفهانی  – 2 

 

  )طاهري عطوفعلی (  مدیر تامین هزینه ها  

  رئیس امور مالی

 حسن ساعتی مقدم :  جانشین 

 

  )رجب سیفی (  مدیر حضور وغیاب

  مسئول کارگزینی

 علی اصفهانی  :  جانشین 

 

  مطالبات مدیر خسارات و 

  )مقدم  ساعتی حسن( 

  کارشناس مسئول حسابداري تعهدي

   لیال عمرانی :  جانشین 

 

 HICS1سامانه 

  

 )  عشرت جعفري( مدیر آمادگاه پرسنل 

  وسیله نقلیه ، ملزومات ، تجهیزات دارو  

  کیمیا الیاسی:  جانشین  ) دبیر کمیته بحران( 

  

    )  سبز علی مهدي(   مدیر زیرساخت ها

روشنایی ، آب وفاضالب ، گازهاي پزشکی ،  برق و  

خــدمات محــیط، خــدمات غــذا ، صــدمات زمــین 

  حسن مفیدي:  جانشین  )مسئول ابنیه(  وساختمان  

   

 )دکتر هوشیار موالیی ( مدیر خدمات پزشکی 

بیماران بستري ، بیماران سرپایی ، مراقبت تلفـات ،  

        سالمت روان ، خدمات بالینی ، ثبـت نـام بیمـاران    

  )رئیس اورژانس ( 

  دکتر داریوش تقی لو:    جانشین 

 
   مدیر استمرار عملکرد تکنولوژي اطالعات

 ITسرپرست  )نجفلو ... مهندس روح ا( 

،  واحد اتصال سرویس ها ، حفاظت از گزارش ها ، 

  سولماز آپرامهندس : جانشین  جایگزینی عملکرد

  

  مدیر انتظامات 

  سرشیفت انتظامات ) بهمن ذوالفقاري(

  حسن مینا خانی جانشین 

  مدیر ارزیابی منابع واجناس

  )مسئول انبار  تقی افشار( 

  اکبر نظري:  جانشین 

 

مدیر ارزیابی وضعیت پیگیري بیماران 

کارشناس آموزش به  ) فریبا ادیبان(  وتخت 

  بیمار

  لیال یوسفی:   جانشین 

  مدیر بایگانی واسناد 

  ) نیک مرام علیمهندس ( 

  سرپرست واحد مدیریت  اطالعات سالمت 

  سید قاسم اسدي:    جانشین 

  

   )  علی نیکمرام  (  بیمارانمدیریت اطالعات 

  مدیراطالعات سالمت

 قاسم اسدي : جانشین 

 

  مدیر آب وتغذیه کارکنان 

  مسئول واحد تغذیه   )پروین افشار ( 

 کتایون زمانی : جانشین 

 

  مدیر پشتیبانی 

  مسول تدارکات )یحیی عزیزلو ( 

 جمال حیدري : جانشین 

  مسئول واحد سالمت ورفاه کارکنان 

    )  نسرین رسولی ( 

 افسانه مرادي : جانشین 

 
  مسئول واحد تسهیالت 

    کارپرداز ) محمد رضا امینی( 

 جمال حیدري: جانشین 

 

  نقل   مسئول واحد حمل و

  مسئول نقلیه - ) اکبريامیرعلی ( 

  علی خوئینی:  جانشین 

 

  مدیر محاسبه هزینه  

  ) موسوي مصطفی سید( 

  کارشناس حسابداري

    اصغر اسکندري:   جانشین 
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