
  شماره تماس واحدهاي ستادي شبكه بهداشت و درمان كازرون 
  ١٩/١١/١٤٠١تاريخ به روز رساني :

  حوزه رياست
  خط مستقيم  خط داخلي  پرسنل  واحد  رديف
  ٤٢٢٢٧٤٩٠  ١٢١  خانم بزرگي-معينيآقاي دكتر   مسئول دفتر- رياست شبكه  

  ٤٢٢١٦٣٨٩  ١١٥  ثابت نياآقاي   امور عموميرئيس   

  ٤٢٢٢٠٥١٥  ١٢٥  آقاي دكتر ديواني  مدير اجرايي  
  ستاد شبكه هاي اداري واحد

  ٤٢٢١٠٦٩٥  ١١٣  روستا -اقايان مهندس كاظميني–كازروني  دس مهن خانم  نظارت بر مواد غذايي  
  ٤٢٢٢٥٥٨٣  ١١١  اقاي راهنورد-جلودار–احمدي  -خانمها شهبازي فرد  كارگزيني  

  ٤٢٢٢٥٧١٤  ١٢٣  پيرايش-خانم اژدري  امور حقوقي  

  *  ١٣٧  خانم دهقاني  دبيرخانه  

  ٤٢٢١٦٣٩٠  ١٣٠  دادورآقاي   دادهاارامور قر  

  ٤٢٢٢٩٨٤١  ١٣٨  خانم اسدالهي-باسيعآقايان   تداركات  

  ٤٢٢١٠٥٧٩  ١١٧  دكتر حسين زاده-محمد زاده -بناگر ها  خانم   نظارت بر درمان  
  ٤٢٢١٩٥٧٦   ١٤٨  يزداني -حسيني نژاد-هاشمي انآقاي  تأسيسات  
  ٤٢٢٢٢٢٢٣  ١٣١  رزمي- خيرپور  -رضايي مهندس آقايان   امور ساختماني  

  ٤٢٢١٦٣٩١  ١٣٤  آقاي محمدي  حراست  

  ٤٢٢٢٤٢٦٧  ١٢٢ حسيني فرد-ملك زاده -يان مسرورآقا  حسابداري  

  ٤٢٢٢٨٣٠٢  ١٣٢  آقاي مرتجز  رئيس حسابداري  

  ٤٢٢٢٤٢٦٧  ١١٩  خانم مزارعي-حيدري –اقايان موذني   حسابداري  

  ٤٢٢١٦٥٣٧  ١١٦  خانم دهقان  حسابداري اموال  

  ٤٢٢٢٧٢٤٣  ١١٨  اكبر جوكارآقاي    اطالعات  
  ٤٢٢١٩٨٧٧ ١٣٦  هندس پايدارآقاي  م  تجهيزات پزشكي  

  ٤٢٢٢٦٥٦٠  *  آقاي روئين تن- مستدعي-خانم ها تدين  روابط عمومي  

  ٤٢٢١٥٤٦٧  ١٢٨  مهندس جواني و نوروزي– يزداني مهندس  خانم  فناوري اطالعات  

  *  ١١٤  بهادريآقاي   بايگاني  

  ٤٢٢١٠٦٩٣  ١٣٣  خانم خسروي  امور رفاهي  

  *  ١٥٠  آقاي احمدي  نقليه  
  *  ١١٠ -  ٠  ٢٢١٧٢٠٨-٢٢١٧٢٠٧-٢٢١٧٢٠٦-٢٢١٧٢٠٥-٢٢٢٦٠١٠  تلفن خانه   

  ٤٢٢٢٣٨٤٨  * اقاي علي نژاد  انبار مركزي  

  ٤٢٢٢٣٨٤٩    صالح-شفيعي-خانمها احيا كننده  آموزشگاه بهورزي  
  واحد هاي اداري مركز بهداشت

  ٤٢٢٢٧٤٩١  ١٤٦  فروتن-خانمها زهرا طهماسبي   مسئول دفتر- رياست مركزبهداشت  

  ٤٢٢٢٩٨٤٣  ١٤١  آقاي ضميران  رئيس امور اداري   

  ٤٢٢١٩٨٧٧  ١٥٦  حسيني-ها نظري خانم  آمار  

  ٤٢٢١٩٥٧٧  ١٤٠  مشايخ-بنيادي ها خانم  آموزش سالمت  

  ٤٢٢١٦٥٦١  ١٤٥  طهماسبيمهندس  خانم  –قاسمي مهندس  آقاي   بهداشت حرفه اي  
  ٤٢٢١٦٥٩٤  ١٤٢  روستا-توكليان - دهقاني- خانمها  خورشيدفرد  بهداشت خانواده  

  ٤٢٢١٩٨٧٨  ١١٢  -يزداني- انصاري  ها خانم  بهداشت روان  



  شماره تماس واحدهاي ستادي شبكه بهداشت و درمان كازرون 
  ١٩/١١/١٤٠١تاريخ به روز رساني :

  

  ٤٢٢١٠٦٩٦  *  همتي-احمديمهندس آقايان   بهداشت محيط  
  *  ١٥١  عفيفيان -جوكاريها مهندس  خانم  مواد غذايي بهداشت   

  ٤٢٢٢٤٢٧٧  ١٢٤  فرزانه داودي-داودي ها زهرا خانم  بهداشت مدارس  

  ٤٢٢١٦٥٧٧  ١٣٥  بازايي- معيني-بياتي ها خانم  بيماريهاي غيرواگير  

  ٤٢٢٢١٣٨٨  ١٤٧  جعفري-نجفيآقايان    بيماريهاي واگير  

  *  ١٢٦  خانم شاه اميريان  تغذيه  

  ٤٢٢١٧٢٠٩  ١٢٩  خانم صالحي  پزشك شهري  

  *  ١٢٧  داودي آقاي   زنجيره سرد  
  ٤٢٢١٠٦٩٤  ١٣٩  قاي حجت الهيا–دريانوش- دژيمند - راسته- خانم ها طهماسبي  گروه توسعه شبكه و ارتقاء سالمت  


