
                                         (تخصصی شهید رجایی  )چارت فرماندهی بحران در بیمارستان 

 آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا برنامه کشوری مطابق با
 سیسیسیسیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62/90/6901 عدی :تاریخ بازنگری ب                                                                                                                           62/90/6902  تاریخ آخرین بازنگری : 
 

مسئول زیرشاخه 

آلودگی زدایی 

 قربانیان

 زهرارئیسی

 ءنور محمدیاسما

 

 

 ارشد ایمنی

 دکتر مهدی شادفر

 اسماء نورمحمدی
 

 ارشد روابط عمومی

 محمد لیلوی

 رسول ادیب

 فرمانده حادثه 

  حبیب اله حیدری
 فرهاد عباسپور

 رئیس واحد عملیات

  فرهاد عباسپور

 اخه آمادگاهمدیر ش

 فرهاد عباسپور 

 محمد پناهی

 مسئول زیر شاخه توزیع وسایل نقلیه

 مجید چترایی

 علیرضا کلبعلی  

تقسیم  تامین ، پیگیری و مسئول زیر شاخه

 دارو و  تجهیزات

 امیر هوشنگ اسماعیلی 

  فاطمه رصافی 

 تقسیم پرسنل زیرشاخهمسئول 

 حسین جان قائدی

 اقدس فخاری 

 رئیس برنامه ریزی

 مهرالسادات علوی

 مژگان مصدق
 

مدیر شاخه ی ارزیابی 

 وضعیت 

 مهرالسادات علوی

 مرتضی مشهدی

 واحد عملیات  رئیس

 فرهاد عباسپور

 حسین جان قائدی 

مدیر شاخه ی ارزیابی 

 منابع

   مژگان مصدق

  سجاد دری

مسئول پیگیری 

 بیماران

  فاطمه رصافی 

 علی احمدی

 تختمسئول پیگیری 

 پور فرهاد عباس

 حسین جان قائدی

 

 پرسنلمسئول پیگیری 

 هاجر هاشمی

 محمد لیلوی

مسئول پیگیری لوازم و 

 تجهیزات

 امیرهوشنگ اسماعیلی

 فاطمه رصافی

مدیر شاخه ی بایگانی و ثبت 

 اسناد 

 رضوان بهارلویی 

 ندا شریفیانا

گازها مسئول زیرشاخه 

 ی پزشکی

 علی عباسی

 امیر هوشنگ احمدی 

 

مدیر شاخه ی بازگشت به 

 حالت اولیه

 امیر هوشنگ احمدی 

 سکینه سورانی  

 رئیس واحد پشتیبانی

 کریمزادهمجتبی 

 امیر علی لطف الهی

  

 مسئول 

 زیرشاخه ی ارتباطات

 محمد لیلوی

 هاجر هاشمی

 

مسئول زیرشاخه ی 

آب و تغذیه ی 

 کارکنان و بیماران

منیره خراط زاده 

 امیرعلی لطف الهی
 

مسئول زیرشاخه ی 

 فناوری اطالعات

 موسوی مهندس حسن

 آمنه عرب

مسئول زیرشاخه ی 

 حمایت از خانواده

مجتبی انتظاری  

 حمیرا ابوطالبی

مسئول زیرشاخه ی 

رفاه و ارزیابی سالمت 

 حرفه ای کارکنان

 فاطمه امینی

 هاجر هاشمی 

مسئول زیرشاخه ی 

 حمل و نقل

 مجید چترایی

 علیرضا کلبعلی   

 رئیس واحد اداری مالی

 باقر عباسپور

 اکبر طاهریان

 

 مدیر محاسبه و تامین هزینه ها  

 باقر عباسپور

 اکبر طاهریان 

 مدیر خسارات و مطالبات 

 باقر عباسپور

 راضیه آسیابانی 
  

 مدیر حضور و غیاب

 هاجر هاشمی

مدیر شاخه استمرار  محمد لیلوی 

عملکرد و تداوم 

 خدمات

 محمد پناهی

 مرتضی مشهدی  

  

 مدیر شاخه انتظامات

 ابراهیم رحمانی

 مجید شکرالهی

  

 

نترل مسئول زیرشاخه ک

ارزیابی و همکاری با 

 واحد های امنیتی

 مجتبی کریم زاده  

 ابراهیم رحمانی 

نترل     مسئول زیرشاخه ک   

 رفت و آمد و ازدحام

 عزت اله اسالمی 

 نبی اله نوروزی

 

 مسئول زیرشاخه جستجو   

عزت اله اسالمی   

 محمدحسین اقاباباییان

   

 

مدیر شاخه مواد 

خطرناک)پایش و واکنش 

 به نشت (

 علی عباسی 

 فاطمه امینی 

 

 

مسئول زیرشاخه آلودگی 

 تزدایی وسایل و امکانا

 زهرا رئیسی

 ماءنور محمدیاس

 زیرساخت ها مدیر شاخه

 مجتبی کریمزاده

 علی عباسی

مسئول زیرشاخه برق و 

 ، اب و فاضالب  ییروشنا

 علی عباسی

 اصغر کاظمی

مسئول زیر شاخه 

 خدمات محیطی

 زهرا رئیسی

 عباسعلی عبدالهی

ارزیابی  مسئول زیرشاخه 

آسیب های مخاطرات و 

وارده به محوطه و 

 ساختمان

 علی عباسی

 عباسعلی کریمی

 

 

 پزشکیمدیر شاخه خدمات 

 دکتر یعقوب سپهری   

 دکتر جواد امی زاده

مسئول زیرشاخه بیماران 

 بستری

 دکتر جوادامی زاده

 دکتر یعقوب سپهری 

مسئول زیرشاخه بیماران 

 سرپایی 

 دکتر حسن نصر

 دکتر مسعود غالمی 

مراقبت مسئول زیرشاخه 

 از مصدومین)تریاژ(

 پرویز حمیدی

 محمد باقر حجتی 

 مسئول زیرشاخه بهداشت روان

 دکتر منصور رنجکش

 دکتر جواد امی زاده

خدمات زیرشاخه 

 بالینی)پارکلینیک(

 مهرالسادات علوی

 فرهاد عباسپور 

پذیرش مسئول زیرشاخه 

 بیماران 

 رضوان بهار لویی

 ندا شریفیانا 

 بط و هماهنگی اوارشد ر

 هاجر هاشمی

 مجتبی کریمزاده

 متخصص فنی / پزشکی

 دکتر ناهید اله آبادی 

 اسماء نورمحمدی 


