چارت HICS

فرهاًسُ حازثِ :ریاست تیوارستاى
ًام :زکتر علی اصغر ٍحیسی
جاًشیي :1زکتر رضا عثاسی (هسیر تیوارستاى)
جاًشیي  :2حویس ثورُ راز (هسیر پرستاری )

ارشس ایوٌی ٍ اهٌیت
حویس ثورُ راز ٍ هٌصَر شکَری
جاًشیي  :1فرٍغ ریاًی ٍ حکیوِ جعفری
جاًشیي  :2اشرف پَرهالجوال

ارشس رٍاتط عوَهی
ًام :حویسرضا زٍراًسیش
جاًشیي :1هلیحِ اتَالحسٌی
جاًشیي :2هحثَتِ هلکی

هترصص فٌی/پسشکی
زکتر هْرزاز فرخ ًیا ٍزکتر هْسی تراتی ًژاز
جاًشیي:1زکتر علی حسیٌی ًسة
جاًشیي  :2زکترسارُ هحوسی

رئیس واحد اداری مبلی
نبم  :فرهبد رضبیی
جاًشیي اٍل:عیسی صسیقی
جاًشیي زٍم:رّام سیف
مدیر حضور و غیبة مسئول
بررسی زمبن کبر
ًام  :فاطوِ هْسیسازُ
جاًشیي :1هرین طاّریاى
جاًشیي : 2هعصَهِ ذاکستاًی

هسیر تاهیي ّسیٌِ ّا
ًام :حویسُ هحوسی
جاًشیي:1راحلِ رضایی

جاًشیي:2یسزاًپٌاُ
هسیر ذسارات ٍ هطالثات
ًام :حثیثِ عرب
جاًشیي :1زری آفریٌش
جاًشیي :2رقیِ زٍست هحوسی

هسیر هحاسثِ ّسیٌِ
ًامّ:اجر سازٍر
جاًشیي:1هحوسرضا هعیي
السیٌی
جاًشیيً :2اّیس عسکری

رئیس ٍاحس پشتیثاًی
ًام :تیژى اشرف زازُ
جاًشیي اٍل :هَهٌی
جاًشیي زٍم:هعرفت اهلل احوسی
هسیر شاذِ ی ذسهات:
ًام :هحوس جَاز جاهی
جاًشیيًَ :1یس تاًک تَکلی
جاًشیي  :2الْام اهیٌی زازُ

هسیر شاذِ پشتیثاًی:
ًام :هَهٌی
جاًشیي :1علی پشتِ شیراًی
جاًشیي :2احساى زًسی

ارشس راتط ٍ ّواٌّگی
هرین قطثی
جاًشیي ً :1اّیس حاج هحوسی
جاًشیي  :2هْسیِ حق پرست

رئیس ٍاحس ترًاهِ ریسی
ًام ::سواًِ کوساری
جاًشیي اٍل :شیریي طاّری
جاًشیي زٍم :هصطفی پَرشعثاى

هسیر ارزیاتی هٌاتع
ًام :هلیحِ احوسی
جاًشیي:1هٌْسس حجری
جاًشیي :2هرین عسکری
مدیر ارزیببی وضعیت :پیگیری تیواراى ٍ ترت

ًامً :سریي عسکریاى
جاًشیي :1فْیوِ جاللی
جاًشیي :2رتاتِ زراعت پیشِ
هسیر تایگاًی ٍ ثثت اسٌاز
ًام :فاطوِ کرین زازی
جاًشیي :1فاطوِ زکاى گیتی
جاًشیي 2هحثَتِ هلکی

هسیر تازگشت تِ ٍضعیت عازی
ًام :حکیوِ ذَاجَیی
جاًشیي :1هلیحِ زّقاًی
جاًشیي :2اهیي هیرزاذاًی

رئیس ٍاحس عولیات
ًام :زکتر هحوس رضا لشکری زازُ
جاًشیي اٍل :زکتر هْسی تراتی ًژاز
جاًشیي زٍم :زکتر هرین کَّستاًی
هسیر آهازگاُ،
ًامً ::صرت عَض ًژاز
جاًشیي :1اکثر زریجاًی
جاًشیي :2هلیحِ زّقاًی

هسیر زیرساذت ّا
ًام :علی اهیرزازُ
جاًشیي :1حاجی آتازی
جاًشیي :2هجیس ًگارستاًی
هسیر هَاز ذطرًاک
ًام :میترا هظفری
جاًشیي ::1عطیِ شکریاى
جاًشیي:2هْسی حاج حسیٌی
هسیر استورار عولکرز
ًام  :فاطوِ ایراى ًژاز
جاًشیي :1هرین شافعی
جاًشیي:2زّرا جعفری
مدیر خدمبت پسشکی
ًام :هرهر هیر حسیٌی
جاًشیي:1سیوا ذَاجَیی
جاًشیي :2اشرف پَرهالجوال

مزیر اًتظاهات ٍحراست :اقای شید پَر
جاًشیي اٍل:هْسی زًگی آتازی
جاًشیي زٍم :رٍح اهلل غفاری

