
 

 واحد نام داخلی واحد نام داخلی

 آقای دکتر معتمد 227

 گسترش شبکه

 آقای دکتر دالوری 102
 ریاست

 خانم کاظمی 101 خانم دکتر انوری 447

 روابط عمومی آقای استاجی 743 خانم جاللی 327

 مشاور معاونت بهداشت آقای دکتر وثوق 113 خانم حسن دوالبی 326

 خانم امینی 342 خانم نقوی 446

 آموزش بهداشت
 خانم نیکوسرشت 304 خانم اسماعیلی 325

 آقای دکتر شکیب 212

 سالمت روان 

 خانم وزیری 606

 خانم احمدی سلطان آبادی 311 آقای دکتر خرازی ها 403

 آقای دکتر تاملی 110 خانم دکتر رجایی 350

 معاونت

یوم زاده قآقای دکتر  109 خانم موسوی 352  

 خانم نصیری 107 خانم زرکش 351

 خانم بهاروند 106  

 آقای دکتر نیک فرجام 336

 بیماریهای واگیر

 خانم ذبیحی 113

توکلی کیاخانم دکتر 786 آقای مهندس شمامی 765  

 سالمت جمعیت 

 خانواده و مدارس

 خانم نیاکان 116 خانم دکتر بازرگانی 787

محققخانم  117 خانم حسن پور 784  

 خانم شریفی 121 خانم رضی آبادی 690

 خانم کمرلوئی 120 خانم انصاری 465

 خانم محمد حسینی 127 خانم مفاخری 782

 خانم مرادپور 125 خانم علی محمدی 347

 خانم هاشمی 721

 پرامس

یریغدخانم  126  

 خانم حاجی مرادی 114 خانم فدایی 756

  آقا میری خانم 360 خانم یحیی پور 739

نامه رسان  آقای مرادی 215  خانم اجاللی 363 

 خانم باقری نیا 329

 تغذیه

 خانم عراقی 362

 خانم اکبرشاهی 210 خانم صفوی 330

 اداری
 خانم شیخ زاده 214 خانم بنی عامریان 331

 آقای دکتر ولد خانی 455
 دهان و دندان

 خانم موالیی 624

زارویخانم دکتر  448  خانم برکند 611 

 خانم دکتر مصلح 332

 دارویی

 آقای مهندس کریمی 314

 بهداشت محیط و حرفه ای
 

 آقای مهندس قریشی 406 خانم مشفقی 333

 آقای مهندس صبر آئین 496 آقای رستم زاده 216

 خانم لک  359
 ثبت مرگ

 آقای مهندس طالیی 733

قنبرزادهآقای مهندس  617 خانم لک  788  

 آقای چهرازی 338

 حراست

مهندس فخاریان آقای 443  

دکتر عجمآقای  451 آقای خدایی 631  

 آقای مهندس احمدی  726 آقای خدایی 337

  آقای اسماعیلی 200

 مالی

 خانم مهندس  آبادی  112

 خانم مهندس مصطفایی 318 آقای غنی 203

 خانم مهندس صادقی  317 شیخ االسالم 201

 خانم مهندس آشتیانی  320 خانم نعمتی 202

 خانم دکتر عسگری 700

 فناوری اطالعات

 خانم  جانانی 328

 خانم مهندس پری آذر  319 آقای مهندس رضوی  777

 خانم قدیرزاده  315 آقای مهندس ناییجی 770

 آقای دکتر امینی منش 353 تدارکات آقای رستمی 207

 بیماریهای غیر واگیر

 خانم دکتر کریمی 205 انبار آقای بیگی 219

 دفتر نقلیه 106
 نقلیه

 آقای برزگری 616

 خانم چنگیزی 633 واحد نقلیه  486

 آقای فتحی 785
 خدمات

دکتر نیکخو خانم 612  

   آقای علیخانی 738

66760522 
 تاسیسات

 نگهبانی 66706442

 فکس 63453104 66700075

 


