
 

 دکتر باقری:فرماندهی 

 ح دکتر شیروانی زاده:جانشین فرماندهی و هماهنگی 

مسعود بلندی:  دبیرکمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه  

 محسن فریدونی : مبارزه با بیماریها واگیرو غیر واگیر 

 

 آقای محمد بلندی: جانشین 

 آقای رادپور: تغذیه  

 

 خانم روشن قیاس: ستاد گسترش  

 

 خانم فدائیان: جانشین 

 خانم المع: بهداشت مدارس 

 

 خانم داروغه: جانشین 

 خانم رسولیان: آموزش سالمت 

 خ جاللی: جانشین 

مهندس اعتصام: بهداشت محیط   

مهندس  امامی تبار:جانشین   

 خانم سعیدی: بهداشت خانواده 

 خانم عسگر زاده: جانشین  

 مهندس کندابی:بهداشت حرفه ای 

 

 مهندس المع: جانشین  

 خانم محمدیان:   بهداشت روان 

 

 دکتر شکاری: مسئول دارو 

 

 طیبه سادات تکیه : آزمایشگاه 

 خانم جویبار:امور مالی    

 آقای حمامی: جانشین 

 آقای صفاری: امور اداری 

 خانم هاشمی: جانشین 

 مهندس اعتصام: ارشد عملیاتی شهرستان  

 آقای معلمی: جانشین 

:              ارشد عملیات منطقه ابوزید آباد 
 دکتر  عارف نیا 

 آقای انصاری:   بهداشت محیط  

 آقای رحمانی:  مبارزه با بیماریها 

 :بهداشت خانواده 

 خانم حسین پور

خانم  سیدی : بهداشت حرفه ای 
 پور

 خ  دکتر  حاجی جمالی:         ارشد عملیات منطقه سفید دشت  

 مرکز جواداالئمه

:   بهداشت محیط   

 خانم پرموزه

 :مبارزه با بیماریها 

 

 آقای جوادی

 :بهداشت خانواده 

 خانم رضائی

 خانم لسانی: بهداشت حرفه ای 

 آقای سلمان طاهری: پشتیبانی

 مرکز  سفید شهر

:      بهداشت محیط   

 خانم پرموزه

 :مبارزه با بیماریها

 آقای جوادی

 :بهداشت خانواده 

 خانم قنائی

 خانم لسانی: بهداشت حرفه ای 

 خانم صداقتی: پشتیبانی

دکتر : ارشد عملیات منطقه   نوش آباد 
 منصوری

 :    بهداشت محیط  

 آقای ملکی

 آقای غالمیان:   مبارزه با بیماریها

 :بهداشت خانواده

 خانم فخرآبادی

 :بهداشت حرفه ای 

 آقای دربندی

 خانم زراعتی:پشتیبانی

 دکتر قمصری: ارشد عملیات آران و بیدگل  

 آقای حسامی: سر تیم بهداشت محیط 

آقایان مسجدی ، خاری زاده و حاجی کتابی خانم ها کریمی ، دالل : اعضا ء تیم 
 زاده و سمیرا خاتمی

 آقای مسعود بلندی: سر تیم مبارزه با بیماریها 

 کاظمی -صباغیان -آقایان محمد بلندی : اعضا ء تیم 

 خانم عبدالمجیدی: سر تیم بهداشت خانواده 

 قدیری مفرد-بوستانی -خانم ها متشکر :اعضا ء تیم 

 آقای المع: سر تیم بهداشت حرفه ای 

 خالقی   -مومن -شاهدی -آقایان احمدی : اعضا ء تیم 

:مراکز: پشتیبانی  

خانم عبدامجیدی  خانم احمدی -خانم داداشی -اقای بنی طبا   

 


