
  معرفی  تصویر  

١  

  نژاد مصلی هادي دکتر نام و نام خانوادگی:  
  گسترش گروه مدیر سمت:

54440500 س: شماره تما   

  jahrom.gostaresh@yahoo.com: پست الکترونیک

    شرح وظایف  
      
  معرفی  تصویر  

٢  

  دري علی رضا نام و نام خانوادگی:  
  شهري خانواده پزشک کارشناس  سمت:

  54440500شماره تماس : 
 jahrom.gostaresh@yahoo.comپست الکترونیک:

  
 به پاسخگویی  ، مالی ، قرارداد تنظیم(شھری خانواده پزشکان به مربوط امور ھماعنگی  شرح وظایف

  آموزشی و پرسنلی نیازسنجی    مردمی شکایات
  

  معرفی  تصویر   

٣  

  عباسی احسان نام و نام خانوادگی:  
  تجهیزات کارشناس  سمت:

  54440500شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

  معرفی  تصویر  

۴  

  نیا ادیب فهیمه  نام و نام خانوادگی:  
  گسترش مالی کارشناس   سمت:

  54440500شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

  

       گری بیمه مدیریت  وظایفشرح 
    گر بیمه سازمانھای نیاز مورد مالی اسناد وتنظیم تھیه

                         پرداختھا عدم و کسورات پیگیری
  روستایی بیمه مامای و پزشک حقوق تنظیم و تھیه  

  معرفی  تصویر  

۵  

  پورمقدم اکبر  نام و نام خانوادگی:  
  بهورزي کارشناس   سمت:

  54445661 شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

    شرح وظایف  

۶  

  پناه عالی مهدي  نام و نام خانوادگی:  
  بهورزي کارشناس  سمت:

  54445661 شماره تماس : 



  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

  

         بھورزی آموزشگاه مدیریت  شرح وظایف
    بھداشت ھای خانه انسانی نیروی تامین

      درمانی بھداشتی واحدھای تعمیر و احداث به مربوط امور پیگیری 
  شاغل بھورزان آموزشی نیاز تامین

٧  

  فرد فرهمند امین محمد  نام و نام خانوادگی:  
  آمار مسئول   سمت:

  54445661 شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

    شرح وظایف  

٨  

  اقاویل داوود  نام و نام خانوادگی:  
  اطالعات فناوري کارشناس  سمت:

  54445662 شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

  
)        اینترنت ، رایانه خرید( پوشش تحت واحدھای فناوری زیرساختھای به مربوط امور مدیرت  شرح وظایف

     سیب سامانه مدیریت
  ھا دیدگاه انتقال و سامانه مشکالت خصوص در پارسیان دانش شرکت با مکاتبه 

٩  

  نژاد قاسم بهاالشمس نام و نام خانوادگی:  
  ومربی پایش و نظارت کارشناس سمت:

  54445662شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

  
   مراکز بندی بلوک نفره ۴ تیم عملکرد ناظر  شرح وظایف

       .         اند نکرده دریافت نصاب حد نمره ھا پایش در که پایگاھھایی و مراکز ارزشیابی دبیر
  ستاد و واحدھا عالی نظارت دبیرجلسه

١٠  

  نژاد مصلی مریم نام و نام خانوادگی:  
  آمار کارشناس سمت:

  54445280شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

                             بھداشتی معاونت اطالعات و وآمارھا شاخصھا کلیه آوری جمع در ھمکاری  شرح وظایف  
  پرسنل و  ومیر مرگ و  زیج و جمعیتی اطالعات تھیه در ھمکاری

١١  

  آزادیخواه هاجر نام و نام خانوادگی:  
  مربی و روستایی خانواده پزشک کارشناس سمت:

  54445280شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

  
    روستایی مراکز در پزشک نیروی ی کسر ی پیگیر  شرح وظایف

         پزشکان آموزش و جابجایی و جذب جھت در ھماھنگی
  روستایی مراکز ھای کمبود و مشکالت پیگیری



  

  رحمانیان نرگس نام و نام خانوادگی:    12
  روستایی خانواده پزشک کارشناس سمت:

  54445280شماره تماس : 
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:

                       )           جابجایی و غیاب و حضور ، حقوق(روستایی بیمه قرارداد ماماي پرسنل به مربوط امور پیگیري  شرح وظایف  
             روستایی مراکز در ماما نیروي کسري پیگیري

    روستایی بیمه ماماهاي عملکرد از پایش و نظارت 
  کامرانپور ساجده نام و نام خانوادگی:    13

  ومربی پایش و نظارت کارشناس   سمت:    
  54445280شماره تماس :     
  jahrom.gostaresh@yahoo.com  پست الکترونیک:    


