ارشذ ایوٌی ٍ حفبظت

فرمانده حادثه

(پزٍا اًصبری ) ( هسئَل حزاست )
جبًشیي ّب  – 1:بهزاد حق وردی  – 2هْذی سَدی

دااگشنه علىم زپشکی وخدمات بهدا شتی ردمانی زنجان

( دکتراحمد جلیلوند ) رئیس مرکز

هعبٍى خذهبت ٍ پپشتیببًی

جبًشیي ّب - 1:دکتز اکبز ًظزی ،

جبًشیي ّب – 1:صغزی پٌبّی

 -2دکتز علی عوبری

 – 2خبًن فزیبب خبًوحوذیَى

ّوبسیذی ( هسئَل ایوٌی ) جبًشیي  :لیال سلیوبًی

مرکزآمىزشی ردمانی آیت ا ...مىسىی

ارشذ رابط ٍّوبٌّگی( دکتزاکبز ًظزی)

هتخصص فٌی  /پششکی

ارشذ رٍابط عوَهی

دکتز علی عوبری یب (هتخصص جزاح آًکبل)

صغزی پٌبّی

جبًشیي ّب -1 :هذیزاى گزٍُ هزتبط

جبًشیي ّب -1:شٌْبس رضبیی

 -2هشبٍر هزتبط بب حبدثِ

 – 2حسي هفیذی

سامانه HICS1

رئیس ٍاحذ پشتیببًی ( سیذ رضب حسیٌی )
رئیس ٍاحذ اداری  /هبلی

سزپزست خذهبت

رئیس ٍاحذ بزًبهِ ریشی

رئیس ٍاحذ عولیبت ( فزیذٍى اسکٌذری )

( اصغز کزهی ) رئیس اهَر اداری

جبًشیي ّب – 1 :شوس الذیي کزیوی

( خذیجِ بیبت ) سَپزٍایشرآهَسشی

هذیز پزستبری ٍ خدهبت هزاقبتی

جبًشیي ّب-1 :علی اصفْبًی

 - 2هزاحن کزیوی

جبًشیي ّب - 1:شْزیبراهبم ٍیزدی

 – 2صبدق بیبت
هذیز تبهیي ّشیٌِ ّب (عطَفعلی طبّزی )
رئیس اهَر هبلی

جبًشیي  :هحسي ًظزی
هذیز حضَر ٍغیبة ( علی اصفْبًی )
هسئَل کبرگشیٌی

جبًشیي  :صبدق بیبت

هذیز شبخِ ی ارتببطبت ( هحوذ قشلببش )
نماینده پیمانکار مخابرات

جبًشیي  :حسیي علی خَئیٌی
هذیزیت اطالعبت بیوبراى ( علی ًیکوزام )

 -2ثزیب تیوَری
هذیز ارسیببی هٌببع ٍاجٌبس
( تقی افشبر هسئَل اًببر)
جبًشیي  :هجتبی اًصبری

جبًشیي  :قبسن اسذی

هذیز ارسیببی ٍضعیت پیگیزی بیوبراى

هذیز آة ٍتغذیِ کبرکٌبى

ٍتخت ( فزیبب ادیببى )

( کتبیَى سهبًی ) هسئَل ٍاحذ تغذیِ

کبرشٌبس آهَسش بِ بیوبر

هذیز خسبرات ٍ هطبلببت

جبًشیي  :سویِ افشبر

کبرشٌبس هسئَل حسببذاری تعْذی

هذیز پشتیببًی

هذیز ببیگبًی ٍاسٌبد

جبًشیي  :لیال عوزاًی

( یحیی عشیشلَ ) هسَل تذارکبت

( هٌْذس علی ًیک هزام )

جبًشیي  :جوبل حیذری

سزپزست ٍاحذ هذیزیت اطالعبت سالهت

هذیز هحبسبِ ّشیٌِ

هسئَل ٍاحذ سالهت ٍرفبُ کبرکٌبى

( سیذ هصطفی هَسَی )

( ًسزیي رسَلی )

کبرشٌبس حسببذاری
جبًشیي  :اصغز اسکٌذری

هذیز خذهبت پزستبری
هذیز آهبدگبُ پزسٌل ( عشزت جعفزی )
ٍسیلِ ًقلیِ  ،هلشٍهبت  ،تجْیشات دارٍ

( دبیز کویتِ بحزاى ) جبًشیي  :یذالِ شیزٍاًی

هذیزاطالعبت سالهت

جبًشیي  :ایزج هیزساببقزی

( هحسي ًظزی )

جبًشیي ّب -1:ربببِ هحوذی - 2 ،پزٍیي شبّیي

جبًشیي  :افسبًِ هزادی

جبًشیي  :سیذ قبسن اسذی
هذیز ببسگشت بِ ٍضعیت عبدی

هذیز سیزسبخت ّب ( هْذی سبش علی )
بزق ٍ رٍشٌبیی  ،آة ٍ فبضالة  ،گبسّبی پششکی ،
خذهبت هحیط ،خذهبت غذا  ،صذهبت سهیي ٍسبختوبى
( هسئَل ابٌیِ) جبًشیي  :لطف الِ حوشُ لَ
هذیز خذهبت پششکی ( دکتز َّشیبر هَالیی )
بیوبراى بستزی  ،بیوبراى سزپبیی  ،هزاقبت تلفبت ،
سالهت رٍاى  ،خذهبت ببلیٌی  ،ثبت ًبم بیوبراى
( رئیس اٍرصاًس )
جبًشیي  :دکتز داریَش تقی لَ
هذیز استوزار عولکزد تکٌَلَصی اطالعبت

( خذیجِ بیبت )

هسئَل ٍاحذ تسْیالت

( هٌْذس رٍح اً ...جفلَ ) سزپزست IT

سَپزٍایشر آهَسشی

ٍ ،احذ اتصبل سزٍیس ّب  ،حفبظت اس گشارش ّب ،

( جوبل حیذری ) کبرپزداس

جبًشیي  :لیالًظزیبًپَر

جبًشیي  :هحوذ رضب اهیٌی

هسئَل ٍاحذ حول ٍ ًقل
( اصغز کزیوی ) -هسئَل ًقلیِ
جبًشیي  :علی خَئیٌی

جبیگشیٌی عولکزد جبًشیي  :هٌْذس سَلوبس آپزا
هذیز اًتظبهبت
(بهزاد حق وردی) سزشیفت اًتظبهبت
جبًشیي  :اسوبعیل اهیٌی
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