
دکتر رضا احمدی 
محمد حسین اسماعیل زاده : 1ج 
دکتر محمد معصوم زاده  : 2ج

دکتر رضا احمدی 
محمد حسین اسماعیل زاده : 1ج 
دکتر محمد معصوم زاده  : 2ج

حسین موسوی زاده
 

حسن مظلوم  :ج 

حسین موسوی زاده
 

حسن مظلوم  :ج 

آقای سعید عابدی
 

: ج

آقای سعید عابدی
 

: ج

سید علی سده ای
 

جعفر کامرانی: ج

سید علی سده ای
 

جعفر کامرانی: ج

مهندس یعقوبی
 

مهندس اخوندی: ج

مهندس یعقوبی
 

مهندس اخوندی: ج

دکتر زنگنه
:ج 

دکتر زنگنه
:ج 

دکتر مرادی 
:ج 

دکتر مرادی 
:ج 

آقای آذرمهری
:ج 

آقای آذرمهری
:ج 

آقای اسماعیل زاده 
حسین موسوی زاده :ج 

آقای اسماعیل زاده 
حسین موسوی زاده :ج 

دکتر معصوم زاده 
  :ج 

دکتر معصوم زاده 
  :ج 

دکتر صادقی نسب

دکتر ابراهیمی :ج 
دکتر صادقی نسب

دکتر ابراهیمی :ج 

کمیته درمان
دکتر معصوم زاده

کمیته درمان
دکتر معصوم زاده

کمیته بهداشت
دکتر صادقی نسب

کمیته بهداشت
دکتر صادقی نسب

کمیته توسعه مدیریت ومنابع 
وبرنامه ریزی 
دکتر مرادی 

کمیته توسعه مدیریت ومنابع 
وبرنامه ریزی 
دکتر مرادی 

کمیته غذاودارو 
دکتر زنگنه

کمیته غذاودارو 
دکتر زنگنه

کمیته آموزشی 
دکتر اسماعیلی

کمیته آموزشی 
دکتر اسماعیلی

کمیته پژوهش
دکتر صادق مقدم 

کمیته پژوهش
دکتر صادق مقدم 

کمیته خون وفراورده های خونی 
دکتر تجلی

کمیته خون وفراورده های خونی 
دکتر تجلی

کمیته پرستاری
خانم نجفی

کمیته پرستاری
خانم نجفی

کمیته اورژانس پیش بیمارستانی
آقای اسماعیل زاده

کمیته اورژانس پیش بیمارستانی
آقای اسماعیل زاده

بسیج جامعه پزشکی 
دکتر تجددی

بسیج جامعه پزشکی 
دکتر تجددی

پایگاه القدر 
آقای شمسی
پایگاه القدر 

آقای شمسی

کمیته اداره بهزیستی
آقای آراسته

کمیته اداره بهزیستی
آقای آراسته

دکتر قویدل
دکتر جمعه زاده  : 1ج 
  : 2ج

دکتر قویدل
دکتر جمعه زاده  : 1ج 
  : 2ج

فرمانده 

ارشد امنیتارشد هماهنگی

ارشد ایمنیارشد روابط عمومی

فرمانده شبکه 
بهداشت بجستان

عملیات بهداشت  عملیات درمان  برنامه ریزی بازرسی و ارزیابی 
عملکرد پشتیبانی-مالی دارو و تجهیزات

ارشد هماهنگی
Title

ارشد هماهنگی
Title

ارشد روابط عمومی
آقای هاشمی 

ارشد روابط عمومی
آقای هاشمی 

ارشد امنیت
سید رضا مرجانی

ارشد امنیت
سید رضا مرجانی

ارشد ایمنی 
Title

ارشد ایمنی 
Title

دارو و تجهیزات 
دکتر فاروغی

دارو و تجهیزات 
دکتر فاروغی

عملیات درمان 
دکتر جمعه زاده
عملیات درمان 
دکتر جمعه زاده

برنامه ریزی 
مسعودی

برنامه ریزی 
مسعودی

مالی و پشتیبانی
منوری

مالی و پشتیبانی
منوری

آقای اسماعیل زاده
حسن مظلوم : 1ج 
حسین موسوی زاده  : 2ج

آقای اسماعیل زاده
حسن مظلوم : 1ج 
حسین موسوی زاده  : 2ج

فرمانده 
115اورژانس 

ارشد هماهنگی
موسوی زاده

ارشد هماهنگی
موسوی زاده

ارشد روابط عمومی
حاجی پور

ارشد روابط عمومی
حاجی پور

ارشد امنیت
شاکری

ارشد امنیت
شاکری

ارشد ایمنی
مظلوم

ارشد ایمنی
مظلوم

عملیات
مظلوم 
عملیات
مظلوم 

پشتیبانی
مظلوم 

پشتیبانی
مظلوم 

اداری مالی
قدیمی 

اداری مالی
قدیمی 

برنامه ریزی
موسوی زاده 
برنامه ریزی
موسوی زاده 

دکتر جمعه زاده
 : 1ج 
  : 2ج

دکتر جمعه زاده
 : 1ج 
  : 2ج

فرمانده بیمارستان 
آیت اهلل مدنی 

ارشد هماهنگی
حیدری 

ارشد هماهنگی
حیدری 

ارشد روابط عمومی 
مهدی حیدری

ارشد روابط عمومی 
مهدی حیدری

فنی / متخصصین پزشکی
فرهادی

فنی / متخصصین پزشکی
فرهادی

ارشد ایمنی 
خانم زین آبادی

ارشد ایمنی 
خانم زین آبادی

پشتیبانی
زهرا زاده 
پشتیبانی
زهرا زاده 

عملیات
دکتر مدنی

عملیات
برنامه ریزیدکتر مدنی

حیدری 
برنامه ریزی

حیدری 
اداری مالی

کبیری 
اداری مالی

کبیری 

دکتر پاسبان 
 : 1ج 
 : 2ج

دکتر پاسبان 
 : 1ج 
 : 2ج

فرمانده  بیمارستان 
عالمه بهلول

ارشد هماهنگی
علیزاده ریابی

ارشد هماهنگی
علیزاده ریابی

ارشد روابط عمومی
کامرانی

ارشد روابط عمومی
کامرانی

فنی / متخصصین پزشکی 
دکتر شریفی
فنی / متخصصین پزشکی 
دکتر شریفی

ارشد ایمنی 
کرامتی

ارشد ایمنی 
کرامتی

عملیات
هادی نژاد
عملیات

هادی نژاد
پشتیبانی 
علیزاده 

پشتیبانی 
علیزاده 

اداری مالی 
راستین 

اداری مالی 
راستین 

برنامه ریزی
مهدوی شهری 

برنامه ریزی
مهدوی شهری 

عملیات بهداشت
دکتر قویدل

عملیات بهداشت
دکتر قویدل

دکتر صادقی نسب
دکتر ابراهیمی : 1ج 
مهندس رادمهر  : 2ج

دکتر صادقی نسب
دکتر ابراهیمی : 1ج 
مهندس رادمهر  : 2ج

فرمانده  بهداشت 

ارشد هماهنگی
رادمهر

ارشد هماهنگی
رادمهر

ارشد روابط عمومی 
علی اصغری 

ارشد روابط عمومی 
علی اصغری 

ارشد امنیت 
بیگی 

ارشد امنیت 
بیگی 

ارشد ایمنی 
بیگی 

ارشد ایمنی 
بیگی 

عملیات
مردانی
عملیات
مردانی

پشتیبانی 
اسکندری 
پشتیبانی 
اسکندری 

اداری مالی 
یوسف زاده 
اداری مالی 
یوسف زاده 

برنامه ریزی
دکتر ابراهیمی 

برنامه ریزی
دکتر ابراهیمی 

آقای اسماعیل زاده
حسن مظلوم : 1ج 
حسین موسوی زاده  : 2ج

آقای اسماعیل زاده
حسن مظلوم : 1ج 
حسین موسوی زاده  : 2ج

فرمانده اورژانس 
115 

ارشد هماهنگی
موسوی زاده 

ارشد هماهنگی
موسوی زاده 

ارشد روابط عمومی
حاجی پور 

ارشد روابط عمومی
حاجی پور 

ارشد امنیت 
شاکری

ارشد امنیت 
شاکری

ارشد ایمنی 
رضا پور 

ارشد ایمنی 
رضا پور 

پشتیبانی
مظلوم

پشتیبانی
مظلوم

عملیات
مظلوم 
عملیات
مظلوم 

برنامه ریزی
موسوی زاده 
برنامه ریزی
موسوی زاده 

اداری مالی
قدیمی 

اداری مالی
قدیمی 

پست فرماندهی حادثه 
محل حادثه 

پست فرماندهی حادثه 
محل حادثه 

پست فرماندهی حادثه 
محل حادثه 

پست فرماندهی حادثه 
محل حادثه 

سازمان هالل احمر 
آقای برومند

سازمان هالل احمر 
آقای برومند

PEOC115003  :کد فرایند

1/01/05/26:تاریخ 

00:تاریخ بازنگری

(NRF)چارچوب پاسخ ملی سالمت
سامانه مدیریت حادثه دانشگاه علوم پزشکی گناباد

شورای سیاستگذاری سالمت در حوادد 
و بالیا و پدافند غیر عامل

دکتر رضا احمدی

شورای سیاستگذاری سالمت در حوادد 
و بالیا و پدافند غیر عامل

دکتر رضا احمدی

:راهنما

جانشین   :ج 
وارزیابی نظارت-ارتباط هماهنگی:  خط پیوسته

ارتباط هماهنگی :نقطه چین
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