
 اعضاء گروه مهندسی بهداشت محیط و برنامه های محوله لیست

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  مهندس ستایش دریکوندآقای نام و نام خانوادگی : 

   برنامه کارشناس وگروه  رئیس:  سمت

آماا و    + یاو درآمههد اعتبههاراو -یههونیناو و ریههر یههونیناوبهداشهه  ترهویهها   - ظههارو و مرههارک  در ا ههرا  برنامههه یهها  گههروه ن:  محولهههبرنامههه یهها  

   91مرارک  در ا را  برنامه یا  مربوط به کنترل اتیدمی کووید  -عملكرد گر ه 

  مهندس عیسی بلقدرآقای نام و نام خانوادگی : 

 : کارشناس سالم  محیط سمت

 -دفههاهر تیرهه واو دولهه  و درآمههدکارو هندرسههتی و شههال ی  بهداشههتی    - IDD + رههيایی مههواد هوزیهه  و ههیههه مراکههن : بهداشهه برنامههه یهها  محولههه 

   91اتیدمی کووید مرارک  در ا را  برنامه یا  مربوط به کنترل

  مهندس علیرضا قاسمی پورآقای :  خانوادگی نام و نام

 کارشناس سالم  محیط :سمت

رههارک  در ا ههرا  برنامههه یهها  مربههوط بههه کنتههرل اتیههدمی م - آموزشههیرابههط - تسههناند شهههر  -CBI  بهداشهه  محههیط روسههتا و : برنامههه یهها  محولههه

  91کووید 

   مهندس تورج محمدزادهآقای  نام خانوادگی : نام و

 : کارشناس سالم  محیط سمت

 - یها  مربوههه  شهرک    و نظهارو بهر   تنشهیی و ویه ه   مهدیری  تسهناندیا    -بینارسهتانها و مراکهن بهداشهتی درمهانی     محهیط  : بهداشه   برنامه یا  محولهه 

   91مرارک  در ا را  برنامه یا  مربوط به کنترل اتیدمی کووید  -911سامانه بهداش  

  توکل شاکرمیمهندس آقای نام و نام خانوادگی : 

 : کارشناس سالم  محیط سمت

برنامهه یها  مربهوط بهه کنتهرل اتیهدمی       مرهارک  در ا هرا     - تیوسه  سهالم    - بهداشه  محهیط مهدارس    – بهداش  امهاک  عنهومی  : برنامه یا  محوله

  91 کووید

  آقای مهندس محمد بهاروند: نام خانوادگی  نام و

 : کارشناس سالم  محیط سمت

مرهارک  در   -بهداشه  کرهتارگایها    -  آمهار   عنكیهرد کهر گهروه     -  ادمهی  سهامانه بازرسهی سهالم  محهیط وکهار       - بهداشه  یهوا   برنامهه یها  محولهه:   

  91مربوط به کنترل اتیدمی کووید ا را  برنامه یا  

  آقای مهندس کیومرث جوادینام خانوادگی :  نام و

 : کارشناس سالم  محیط سمت

مرههارک  در ا ههرا  برنامههه یهها   -  گنههدزدا مههواد و سههنوم نههايكی  کنتههرل -برنامههه  ههام  کنتههرل دخانیههاو -مناسههبتها  بهداشههتی برنامههه یهها  محولههه: 

 91کووید مربوط به کنترل اتیدمی 

  آقای مهندس فرهاد غفورینام و نام خانوادگی : 

 : کارشناس سالم  محیط سمت

مرارک   - دفاهر خدماو سالم  و آموزشگایها  بهداش  اشناف - ترتیبانی و نظارو بر آزمایرگاه رفرانس آب استاو بهداش  آب و فاضالب وبرنامه یا  محوله: 

  91اتیدمی کووید در ا را  برنامه یا  مربوط به کنترل 

  مهندس ماشااله داودیمهر وآقای  خانم مهندس مریم کیان: نام خانوادگی  نام و 

 : کارشناس سالم  محیط سمت

 دانرگاهآب بهداش  محیط معاون  بهداش   : مسئول و کارشناس آزمایرگاه رفرانسبرنامه یا  محوله

  آقای مهندس علی باقرینام و نام خانوادگی : 

 : رئیس گروه مدیری  خطر بالیا و  وادث  سمت

 برنامه یا  محوله: بهداش  محیط در شرایط اضطرار

 

 

 

 


