دا ش گاه علوم زپشکی راز
کت
معاون ردمان آاقی د ر کشاورزی
ن

شی

رئیس دفتر معاونت ردمان آاقی مهندس کشاورز
مدیریت نظارت و
اعتباربخشی امور درمان
آقای دکتر ایزدی

اداره هماهنگی امور بیمه،
تعرفه و استاندارد ( اقتصاد
درمان)

مدیریت طب سنتی
و مکمل

مدیریت امور بیماریها و
مراکز تشخیصی و درمان

واحد امور
دندانپزشکی

مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی

مدیریت پرستاری

آزمایشگاههای تشخیص طبی

آقای دکتر منصوری

آقای دکتر شفیعی

آقای دکتر فالحتی

آقای دکتر افشین پور

آقای دکتر مرادیان

خانم ظریفکارفرد

آقای دکتر شیرازی

معاون پرستاری (خانم معانی )

آزمایشگاه تشخیص طبی
( آزمایشگاه رفرانس)

اداره نظارت و اعتبار بخشی (آقای دکتر حسینی )
امور بیمارستانها و مراکز
درمانی
اداره نظارت و اعتباربخشی (خانم غیاثی )
امور درمان (اعتباربخشی )
اداره صدور پروانه های موسسات
پزشکی

مشاور آاقی دکتر نبوی زاده

کارشناس مسئول تعالی و
توسعه طب سنتی ومکمل

کارشناس مسئول نظارت و
اعتبار بخشی

اداره درمان بیماریها (خانم دکتر خلیلی آزاد )
واحد بیماریهای خاص و (آقای دکتر حدادی)
پیوند اعضا
واحد بیماریهای غیرواگیر (آقای دکتر زارع)

معاون (خانم دکتر رستگارفرد)

مدیریت نظارت بر

(آقای دکتر خسروانی)

مدیریت امور اداری
مالی
آقای دکتر درویشی
بهلولی

مدیریت تجهیزات پزشکی
آقای مهندس مهرابی

دفتر معاوت آقای مهندس کشاورز

حسابداری

آقای غالمی

روابط عمومی

آقای حکیم زاده

(آقای دکترجباریان)
واحد آمار و برنامه ریزی (آقای آقاجانیان)

HIS

خانم کاظمی

واحد امور رادیولوژی (آقای گلکاری)
مرکز پایش مراقبتهای درمانی
)(MCMC

(خانم دکتر دادور)

ستاد نظارت بر تعرفه بخش خصوصی

واحد آموزش (آقای دکتر زندی)
واحد روانپزشکی و درمان اعتیاد آقای بهزادی)
(HSRآقای دکتر امامی)

واحد امور پزشکان (آقای دکتر هادی)
اداره مامایی (خانم شفیعی)

شورای پزشکی آقای دکتر قاضی پور

فناوری اطالعات  ITمهندس گل آرایش

واحد سالمت و گردشگری (آقای هنرور)
دبیرخانه تحول سالمت ( خانم غنیمت )
دفتر سالمت کودکان و نوزادان ( آقای دکتر پارسا)

مددکاری ( انتقال به معاونت اجتماعی)

معاون ( آقای مهندس سعادت)

