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  مدیر شاخه ي آمادگاه

  دبیربحران )  خانم جعفري(

  کیمیا الیاسی  -  1ها جانشین 

  شیروانی یداله   – 2 

 

  مسئول توزیع وسایل نقلیه

  راننده  )اکبري  امیرعلی آقاي(

  ،بیگلو فیروز علی   -  1 :هاجانشین 

   علی خویینی – 2 

  

  تجهیزات مسئول  تقسیم

 مسئول اموال ) مهدي محمدي آقاي ( 

  ،جمال حیدري   -  1:ها جانشین 

  تقی افشاري-  2 

  مسئول  تقسیم پرسنل 

 سوپروایزر )ربابه محمدي (

  ، رشید امامی  -  1:ها جانشین 

   فریبا ابراهیمی- 2

  مسئول  تقسیم  دارویی

  مسئول فنی داروخانه  )صادقی ناهید دکتر ( 

  دکترجباري. 2 ، دکتر سرور طهماسبی  .1:هاجانشین 

  رضا قاسمی: مسئول انبار دارویی 

  اکرم حسنی: جانشین 

  

 )دکترهوشیار موالیی  ( مدیر شاخه ي  مراقبت پزشکی 

  رئیس اورژانس

   ،دکتر داریوش تقی لو -  1: ها جانشین

    گرجانینیره دکتر  - 2

 

 
  سرپرستار)  آقاي کیوان تقی زاده ( مسئول بیماران بستري

  لیال علیزاده     :  جانشین 

 

  سرپرستار ) لیال علیزاده   (مسئول بیماران سرپایی
 

      محمد سعیدي:   جانشین 

 

  مسئول  مراقبت از مصدومین 

  پرستار )زینب بیات (  

  محمد سعیدي    :   جانشین 

  آموزش)   فرحناز رستمی(مسئول  بهداشت روان  

       مصطفی محمدي :   جانشین 

  )مدیریت خدمات (مسئول   خدمات بالینی 

  مدیر خدمات )  سیدرضاحسینی( 

       حسن مفیدي:    جانشین 

  مسئول    پذیرش بیماران

  سالمت تسرپرست  مدیریت اطالعا ) مهندس نیک مرام( 

       سیدقاسم اسدي:    جانشین  

 

 

  مسئول ابنیه ) علی سبز علی  (  زیرساخت ها مدیر شاخه ي

  ،حسن مفیدي   -  1: هاجانشین 

    فرزاد خالق نژاد – 2 

  تاسیسات برق)حسن چلنگري  (روشنایی  و  مدیر برق

    آقاي بهرام کریمی:  جانشین 

  مسئول آب وفاضالب 

 تاسیساتمسئول )  فرزاد خالق نژاد (  

  بیگلري فرشته مهندس: جانشین 

و  مسئول  آسیب هاي وارده به ساختمان          

 مسئول ابنیه) علی سبز علی(  مخاطرات   ارزیابی 

    نژاد فرزاد خالق:  جانشین 

 گازهاي طبی   خدمات محیطی و   مسئول 

  تاسیسات مسئول)  فرزاد خالق نژاد(

  علی سبز علی:  جانشین 

  وسایل پزشکی  مسئول 

  تجهیزات پزشکیمسئول  ) مقدم نرگس مهندس(  

      لیال موسوي مهندس:  جانشین 

 

   خدمات تغذیه  مسئول 

  ناظر تغذیه ) کتایون زمانی ( 

  سمیه افشار    :  جانشین 

 

 

  مدیر شاخه ي انتظامات وامنیت

  سرشیفت انتظامات)  آقاي پرویزي ( 

  ،  بهمن ذوالفقاري-1: هاجانشین 

  حسن مینا خانی – 2 

  

  )آقاي  پرویزي(    مسئول کنترل ارزیابی

  سرشیفت انتظامات

  علی مرتضوي :  جانشین 

 
   و جستجو مسئول کنترل تجمعات

  سرشیفت انتظامات ) مهدي سودي آقاي (  

  اصغر خالقی :  جانشین 

با  کاريو هم مسئول کنترل ترافیک

  ) پرواانصاري( واحدهاي امنیتی

  مسئول حراست 

  اسماعیل امینی :  جانشین 

 

  مدیر شاخه ي استمرار عملکرد

  ITمسئول واحد ) نجفلو ... روح امهندس (  

، آپرامهندس  - 1: جانشین   

  حسین خانی مهندس  -  2 

و حفظ اسناد  مسئول فناوري اطالعات  

  الکترونیکی 

 ITکارشناس  ) حسینخانی  زهرا مهندس ( 

    سولماز آپرا مهندس:  جانشین 

 HICS 2سامانه 
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