
١



٢



    
آموزش و پرورش:  نام سازمان      

علیرضا طاهرخانی: نام پیام گزار 

کارشناس ارشد :سطح تحصیالت 

کارشناس مسؤول سالمت: سمت در سازمان 

٣



اداره کل دامپزشکی:نام سازمان 

دکتر حمید زینالی:نام پیام گزار 

دکترا:سطح تحصیالت 

رئیس مبارزه با بیماریهاي  :سمت در سازمان 
دامی

۴



اداره کل منابع طبیعی: نام سازمان 

سیده طیبه مظفري: نام پیام گزار 

کارشناس:سطح تحصیالت 

:سمت در سازمان 

۵



ورزش و جوانان:نام سازمان 

حجت رسولی:نام پیام گزار 

کارشناس ارشد: سطح تحصیالت 

کارشناس مسئول ورزش هاي همگانی:سمت در سازمان 
                             

۶



جهاد کشاورزي:نام سازمان 

آبرادات مصالیی:نام پیام گزار 

کارشناس ارشد:سطح تحصیالت 

معاون مدیر صنایع:سمت در سازمان 

٧



حفاظت محیط زیست:نام سازمان 

عبدالحسین مظفري:نام پیام گزار 

کارشناس ارشد: سطح تحصیالت 

معاون مدیر منابع کشاورزي:سمت در سازمان 

٨



بهزیستی:نام سازمان        

احمد ابراهیمی:نام پیام گزار 

دانشجوي دکتري:سطح تحصیالت 

معاون امور اجتماعی:سمت در سازمان 

٩



کمیته امداد: نام سازمان 

حمید رجبعلی:نام پیام گزار 

کارشناس: سطح تحصیالت 

رئیس اداره بهداشت و درمان و امور بیمه:سمت در سازمان 

١٠



تامین اجتماعی:نام سازمان 

فاطمه رحمنی: نام پیام گزار 

کارشناس ارشد: سطح تحصیالت 

کارشناس ارشد اقتصاد ، درمان و ارزیابی عملکرد:سمت در سازمان 

١١



اداره کل زندان ها:نام سازمان 

دکتر فرزاد زجاجی:نام پیام گزار 

دکترا:سطح تحصیالت 

مسؤول بهداشت و درمان:سمت در سازمان 

١٢



شهرداري:نام سازمان 

محسن حق شناس: نام پیام گزار 

کارشناس:سطح تحصیالت 

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداري:سمت در سازمان 

١٣



اداره کل کار و امور اجتماعی:نام سازمان 

سعید زین آبادي: نام پیام گزار 

کارشناس :سطح تحصیالت 

معاون اشتغال اداره کل کار و اموراجتماعی: سمت در سازمان 

١۴



اداره کل فنی و حرفه اي:نام سازمان 

ساسان حاتمی: نام پیام گزار 

کارشناس: سطح تحصیالت 

کارشناس پژوهش:سمت در سازمان 

١۵



معدن و تجارت–اداره صنعت : نام سازمان 

رحیم محمدي صدر:نام پیام گزار 

کارشناس:سطح تحصیالت 

رئیس اداره اصناف:سمت در سازمان 

١۶



شرکت آب و فاضالب روستایی استان  :نام سازمان 

نسرین جوادي:نام پیام گزار 

دانشجوي دکتري:سطح تحصیالت 

مسؤول کنترل کیفیت آب:سمت در سازمان 

١٧



شرکت آب و فاضالب شهري استان  :نام سازمان 

رضوان باباخانیا:نام پیام گزار 

کارشناس ارشد:سطح تحصیالت 

مسؤول کنترل کیفیت آب:سمت در سازمان 

١٨



سازمان صدا و سیما:نام سازمان 

منیر میرکمالی:نام پیام گزار 

)پزشک عمومی(دکتري:سطح تحصیالت 

مشاور سالمت:سمت در سازمان 

١٩



اداره کل نوسازي مدارس:نام سازمان 

عسگر علی جوانبخت:نام پیام گزار 

کارشناس ارشد:سطح تحصیالت 

مدیر کل:سمت در سازمان 

٢٠



اداره کل استاندارد:نام سازمان 

کوروش رحمانی:نام پیام گزار 

دانشجوي دکتري:سطح تحصیالت 

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها:سمت در سازمان 

٢١



اداره کل راه،مسکن و شهرسازي:نام سازمان 

محمدرضا فالح نوري:نام پیام گزار 

کارشناس ارشد برنامه ریزي شهري:سطح تحصیالت 

کارشناس شهرسازي:سمت در سازمان 

٢٢



مرکز بهداشت استان:نام سازمان 

محسن نوري:نام پیام گزار 

کارشناس ارشد مهندسی  :سطح تحصیالت 
بهداشت محیط

سرپرست گروه کاهش خطر در بالیا:سمت در سازمان 

٢٣


