
  

  خط مستقيم  خط داخلي  پرسنل  واحد  رديف
  ٤٢٢١٩٨٧٧  ١٥٦  حسيني-ها نظري خانم  آمار  ١

  ٤٢٢١٩٥٧٧  ١٤٠  بنيادي  خانم  آموزش سالمت  ٢

  ٤٢٢٢٧٢٤٣  ١١٨  دهقانيونس آقاي   تايمكس- انتظامات-  اطالعات  ٣
  ٤٢٢١٩٨٧٧  ١٣٦  آقاي روئين تن -خانمها تدين  امور عشاير– روابط عمومي  ٤

  ٤٢٢٢٥٧١٤  ١٢٣  نم اژدريخا  امور حقوقي  ٥

  ٤٢٢٢٢٢٢٣  ١٣١  خيرپور  -رضايي مهندس آقايان   امور ساختماني  ٧

  ٤٢٢١٦٣٨٩ا  ١١٥  نياثابت آقاي   امور عمومي  ٨

  ٤٢٢١٦٣٩٠  ١٣٠  دادورآقاي   دادهاارامور قر  ٩

  *  ١١٤  بهادريآقاي   بايگاني  ١٠

  ٤٢٢١٦٥٦١  ١٤٥  طهماسبي مهندس خانم  –قاسمي مهندس  آقاي   بهداشت حرفه اي  ١١
  ٤٢٢١٦٥٩٤  ١٤٢  روستا-توكليان - يدهقان- خانمها  خورشيدفرد  بهداشت خانواده  ١٢

  ٤٢٢١٩٨٧٨  ١١٢  انصاري-احمدي  ها خانم  بهداشت روان  ١٣

  ٤٢٢١٠٦٩٦    مفتحمهندس -احمديمهندس آقايان   بهداشت محيط  ١٤

  *  ١٥١  عفيفيانمهندس  -جوكاريمهندس  ها خانم  بهداشت محيط  ١٥

  ٤٢٢٢٤٢٧٧  ١٢٤  فرزانه داودي-داودي زهراها  خانم –آقاي عربلو   شت مدارسبهدا  ١٦

  ٤٢٢١٦٥٧٧  ١٣٥  معيني-بياتي خانمها   بيماريهاي غيرواگير  ١٧

  ٤٢٢٢١٣٨٨  ١٤٧  نوروزي- نجفي- آقايان  پورمند  بيماريهاي واگير  ١٨
  ٤٢٢١٦٥٣٧  ١٢٥  نژاد نامي  قايآ–مزارعي خانم   درآمد- بيمه  ١٩
  ٤٢٢١٩٥٧٦   ١٤٨  يزداني -حسيني نژاد-هاشمي انآقاي  تأسيسات  ٢٠

  ٤٢٢٢٩٨٤١  ١٣٨  حسين زاده- صنوبرنياآقايان   تداركات  ٢١

  *  ١٢٦  شاه اميريان-خانم خلفي  تغذيه  ٢٢

  ٤٢٢١٦٣٩١  ١٣٤  آقاي محمدي  حراست  ٢٣

  ٤٢٢٢٤٢٦٧  ١١٩  حسيني فرد- حيدري –موذني اقايان   حسابداري  ٢٤

  ٤٢٢٢٤٢٦٧  ١٢٢ ملك زاده -يان مسرورآقا  حسابداري  ٢٥
  *  ١١٦  خانم دهقان-آقاي خسروي  حسابداري اموال  ٢٦

  ٤٢٢٢٩٨٤٣  ١٤١  آقاي ضميران  امور اداري مركز بهداشت  ٢٧

  ٤٢٢٢٨٣٠٢  ١٣٢  آقاي مرتجز  رئيس حسابداري  ٢٨

  ٤٢٢١٥٤٦٧  ١٢٨  جواني و نوروزي  مهندس– يزداني مهندس  خانم  فناوري اطالعات  ٢٩

  ٤٢٢١٧٢٠٩  ١٢٩  خانم صالحي  شهري پزشك  ٣٠

  ٤٢٢٢٧٤٩٠  ١٢١  خانم بزرگي- برامكيآقاي دكتر   مسئول دفتر- رياست شبكه  ٣١

  ٤٢٢٢٧٤٩١  ١٤٦  فروتن-خانمها زهرا طهماسبي   مسئول دفتر- رياست مركزبهداشت  ٣٢
  *  ١٢٧  داودي آقاي   زنجيره سرد  ٣٣

  ٤٢٢١٠٦٩٤  ١٣٩  اقاي حجت الهي–دريانوش- دژيمند - تهراس- خانم ها طهماسبي  گروه توسعه شبكه و ارتقاء سالمت  ٣٤

  ٤٢٢١٠٦٩٣  ١٣٣  خانم خسروي  امور رفاهي  ٣٥

  ٤٢٢٢٥٥٨٣  ١١١  اقاي راهنورد- جلودار–احمدي  -خانمها شهبازي فرد  كارگزيني  ٣٦

  *  ١٣٧  يدهقانخانم   دبيرخانه  ٣٧
  ٤٢٢١٠٦٩٥  ١١٣  روستاندس مه-كاظميني مهندس اقايان–كازروني  مهندس  خانم  نظارت بر مواد غذايي  ٣٨

  *  ١١٠ -  ٠  ٢٢١٧٢٠٨-٢٢١٧٢٠٧-٢٢١٧٢٠٦-٢٢١٧٢٠٥-٢٢٢٦٠١٠  تلفن خانه   ٣٩
  ٤٢٢١٠٥٧٩  ١١٧  خانم دكتر مزارعي-خانم بناگر   نظارت بر درمان  ٤٠

  *  ١٥٠    نقليه  ٤١

  ٤٢٢١٩٨٧٧   پايدارمهندس  قاي آ  تجهيزات پزشكي  ٤٢

  ٤٢٢٢٣٨٤٨   پيروز-علي نژاد اناقاي  انبار مركزي  ٣٣


