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نوع خدمت
مدﯾرﯾت غذاﯾی آراﯾشی وبھداشتی

کارشناس سطح ١

تلفن و داخلی

کارشناس سطح٢

تلفن و داخلی

مدﯾر نظارت بر مواد غذاﯾی

دکتر مورکيان

١١۴

خانم ترکی

١١٢

سارا رضاﯾی

١١٧

زھرا ھداﯾتی

١١٨

مسئول بازدﯾد از واحدھای توليدی مواد غذاﯾی و آشاميدنی

مھدی کفاش زاده

١٠٧

سيدحميدرضا سبز

١٠۶

مسئول بازدﯾد از واحدھای توليدی مواد آراﯾشی و بھداشتی

دکتر مجيبی فر

١٢١

دکتر مظفری

١٢١

بازدﯾد از مراکز عرضه آراﯾشی و بھداشتی

مجيد سرسنگی

١١۶

دکتر مجيبی فر

١٢١

نظارت بر کيترﯾنگ ھا ورستوران ھای بيرون بر وانبار وسردخانه ھا

محمد وحدتی

١١۵

مجيد سرسنگی

١١۶

مبارزه با قاچاق محصوالت سالمت محور

محمد وحدتی

١١۵

مجيد سرسنگی

١١۶

رسيدگی به شکاﯾات غذايي ،آرايشي وبھداشتي

زھرا ترکی

١١٢

مسعود حبيبی

١٢٠

پاﯾش وپاالﯾش برچسب گذاری محصوالت در سطح عرضه وتوليد

زھرا ترکی

١١٢

مسعود حبيبی

١٢٠

زھرا ترکی

١١٢

مسعود حبيبی

١٢٠

سارا رضاﯾی

١١٧

مسعود حبيبی

١٢٠

درجه بندی واحدھاي توليدي

علی اکبر کمالی

١٠۴

فرزانه صفی

١١٢

آموزشگاه ھای مسئول فنی ھمکار غذا ودارو

سارا رضاﯾی

١١٧

مسعود حبيبی

١٢٠

کميته ھای فنی وتخصصي صدور پروانه ھای غذاﯾی وبھداشتی

سارا رضاﯾی

١١٧

زھرا ھداﯾتی

١١٨

مسعود حبيبی

١٢٠

دکتر مورکيان

١١۴

صدور پروانه ھای بھداشتی واحدھای توليدي مواد غذايي  ،آرايشي و
بھداشتي

کنترل برچسب محصوالت ترارﯾخته ودرج نشانگر رنگی تغذﯾه ای بر روي
محصوالت غذايي وآشاميدني
صدور گواھی بھداشت صادارت جھت محصوالت غذاﯾی ،آراﯾشي
وبھداشتي و محصوالت خام کشاورزي

راھنماﯾی و پاسخ به سواالت تخصصی ارباب رجوع

مدﯾرﯾت دارو و مواد تحت کنترل

کارشناس سطح ١

مدﯾرﯾت نظارت بر دارو و مواد مخدر

دکتر حيدری

نظارت و توزﯾع داروھای مخدر

دکتر منتظری

صدور مجوز فعاليت داروخانه ھا و شرکتھای پخش دارويي

دکتر کفيری

٠٣۵٣۶٢۴٠۶٩١
داخلی ٢٠۴۶

بازرسی از شرکت ھای داروﯾی

دکتر کازرونی زاده

٠٣۵٣۶٢۴٠۶٩١
داخلی ٢٠۴٧

دکتر دارا

٠٣۵٣۶٢٨٨١١۴
داخلی ٢۴

دکتر شاھينی

٠٣۵٣۶٢٨٨۴١٠

دکتر کفيری

٠٣۵٣۶٢۴٠۶٩١
داخلی ٢٠۴۶

محمود اسالمخواه

٠٣۵٣۶٢٨٢٠٩٨
داخلی ١٠۵

دکتر بھاره سادات اخوی

٠٣۵٣۶٢٨٨۴١٠

آموزش وراھنماﯾی در خصوص مصرف صحيح دارو

رسيدگی به شکاﯾات داروﯾي

مصوبات کميته ماده  ٢٠داروﯾی

تخفيف دارويي

کمبود داروﯾی

تاﯾيد داروھای تحت کنترل و انسولين
دکتر شيدا شاھدی پور

مشاوره مسموميت

مھشيد مبلغ

تلفن و داخلی
٠٣۵٣۶٢٨٨١١۵
داخلی ٢٠
٠٣۵٣۶٢٨٢٠٩٨
داخلی ١٠٢

دکتر شاھدی پور

٠٣۵٣۶٢۴٠۶٩١
داخلی ٢٠۴٧

دکتر عرب

٠٣۵٣۶٢٨٨١١۴

دکتر مجدزاده

داخلی ٢۴

٠٣۵٣۶٢۴٠۶٩١

دکتر کتاﯾون کازرونی

٠٣۵٣۶٢۴٠۶٩١

داخلی ٢٠۴٧

زاده

داخلی ٢٠۴٧

٠٣۵٣۶٢٨٨١١۵
داخلی ٢٢

واحد HIX
محمد مھدی نژاد

کارشناس سطح٢

تلفن و داخلی

٠٣۵٣۶٢٨٨۴١٠

کارشناس سطح ١

تلفن و داخلی

کارشناس سطح٢

تلفن و داخلی

مدﯾرﯾت تجھيزات پزشکی

خانم رحيم پور

٣۶٢٨٨۴١٠

مھندس باغستانی

٣٧٢۴٣٠٠٢

مدﯾرﯾت آزماﯾشگاه کنترل مواد غذاﯾی وبھداشتی

کارشناس سطح ١

تلفن و داخلی

کارشناس سطح٢

تلفن و داخلی

مدﯾرﯾت آزماﯾشگاه

دکتر موسوی

٣۶٢٩١٠٢٠

آزماﯾش بر روی محصوالت توليدی وسطح عرضه غذايي وبھداشتي

نجمه مرتضاﯾی )پذﯾرش(

٣۶٢٩١٠٢٠

درجه بندی آزمايشگاه واحدھاي توليدي

مرﯾم مزرعه سفيدی

نظارت بر توزﯾع تجھيزات پزشکی

صدور مجوز و نظارت بر آزماﯾشگاه ھای ھمکار ومجاز

محبوبه السادات
طباطباﯾی

سميه بسطامی
)پذﯾرش(

٣۶٢٩١٠٢٠

رﯾحانه احترامی

٣۶٢٩١٠٢٠

٣۶٢٩١٠٢٠

الھه تازه

٣۶٢٩١٠٢٠

سميه بسطامی

نتاﯾج آزمون ھا وصدور برگ آناليز نمونه

نجمه مرتضاﯾی )پذﯾرش(

٣۶٢٩١٠٢٠

معرفی واحدھای توليدی جھت عقد قرارداد با آزمايشگاه ھاي ھمکار

مھين ابراھيمی

٣۶٢٩١٠٢٠

مھدی کفاش زاده

مدﯾرﯾت فراورده ھای سنتی،طبيعی ومکمل

کارشناس سطح ١

تلفن و داخلی

کارشناس سطح٢

رسيدگی به شکاﯾات مربوط به عطاری ھا و باشگاه ھا

شھاب سالمتی

رسيدگی به امور مربوط به شيرخشک ھای متابوليک ،رژﯾمی و غذاھای وﯾژه

دکتر تقی زاده

بررسی اوليه پرونده ھای متقاضی توليد فرآورده ھای سنتی و طبيعی

دکتر تقی زاده

راھنماﯾی در خصوص مصرف منطقی و عوارض فرآورده ھای سنتی و مکمل

دکتر تقی زاده

مشارکت در سند بيماری ھای غير واگير

فرزانه صفی

مشارکت در کارگروه سالمت وامنيت تغذﯾه وصناﯾع غذاﯾي

فرزانه صفی
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)پذﯾرش(

دکتر تقی زاده

دکتر تقی زاده

شھاب سالمتی

دکتر تقی زاده

مليحه رازقی

مليحه رازقی
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