
ایمیل ادرس نمبر تیلفون وظیفه اسم اسم والیت شمار ه 

shamsbigana@yahoo.com799144258PCD@moph.gov.afرئیس هماهنگی صحت والیات دوکتورغالم شمس بیگانه1

2
 والیت 9مسئول 

زون مزکر
امرزون مرکز ریاست هماهنگی صحت والیاتدوکتورمحمدحکیم  نوری

799278724

PCC@moph.gov.af 

mnoori802@gmail.com

3
 والیت 8مسئول 

زون جنوب غرب
امرزون جنوب غرب ریاست هماهنگی صحت والیاتنظرمحمد احمدزی

799282130
PCW@moph.gov.af

4
 والیت 8مسئول 

زون جنوب شرق 

شرق و
امرزون شرق وجنوب شرق ریاست هماهنگی صحت والیاتدوکتورحضرت خان اکبری

775553048

PCE@moph.gov.af

5
 والیت 9مسئول 

زون شمال 

وشمال شرق

امرزون شمال وشمال شرق ریاست هماهنگی صحت والیاتدوکتورعبدالحی محبت یار

700042131

PCN@moph.gov.af

779783499kabul@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورعبدالوکیل  احمدی 

700593006jamal27nasir@yahoo.comامرمراقبت های صحی اولیه دوکتورجمال عبدالناصر 

799183054parwan@moph.gov.afسرپرست ریاست صحت عامه دوکتور عبدالخلیل مصدق 

787999766امرمراقبت های صحی اولیه دوکتوررحمت هللا سدید

794042898مشاورتخنیکی دوکتورعبدالجبار رابین 

777226270kapisa@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورمحمد شعیب دانش 

773499654مشاورتخنیکی دوکتور شیر احمد کوهستانی  

744445280panjshir@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورشیردل دانش 

776205020مشاورتخنیکی دوکتورهمایون ایمان 

766522866daikondi@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتوراسحق علی درمان 

770888100امرمعافیت کتلوی دوست علی سروش 

700007707bamyan@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورعلی اقا ناصری  

766700168سرپرست امریت مراقبت های صحی اولیه دوکتور حسینداد مصدق 

799874494wardak@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورمحمد سالم اصغر خیل 

773995071امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورخیال محمد  شفیق 

700083267logar@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتوررسول گل ثمر 

775428681امرمراقبت های صحی اولیه دوکتور نورعباس قاسمسی 

700776610ghazni@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتور ظاهر شاه نیکمل 
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747233740امرمراقبت های صحی اولیه دوکتوراحمدشاه مل 

700069881moph.zabul@gmail.comرئیس صحت عامه دوکتورلعل محمد  توخی 

700361202سرپرست مدیریت عمومی کنترول امراض ساری دوکتورروزی محمد 

779520746khost@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورحبیب شاه 

770715712امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورگل محمد الدین  محمد ی 

775490430paktia@moph.gov.afرئیس  صحت عامه دوکتوروالیت خان  

700792060امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورهدایت هللا حمیدی 

798853883paktika@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورولی گل  

700351812مدیرعمومی اداری الحاج غالم رسول 

700638309nangarhar@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورنجیب هللا کامه وال 

799331631drshoaib_sahak@yahoo.comامرمراقبت های صحی اولیه دوکتورمحمد شعیب سهاک 

706458892مدرعمومی اداره سیستم معلومات صحی دوکتورفضل الربی مجددی 

700642891laghman@moph.gov.afرئیس صحت عامه الحاج دوکتورعبدالمعروف جلیلی 

772707014امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورمحمد اصف صافی 

764242925kunar@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورعزیز الرحمن صافی 

775505070امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورعتیق هللا شینواری 

795669522noristan@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتوراسمعیل ستانکزی 

794426723مدیرعمومی اموردوائی میراعظم فارمسیست 

0796385171795218085badakhshan@moph.gov.afرئیس صحت عامه    دوکتور نور خاوری 

799139582مدیر عمومی اداره سیستم معلومات صحی دوکتورمجدود الحکیم 

700705017takhar@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورحفیظ هللا صافی 

794774226امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورسید میرزا حبیب

0700412445799799425kundoz@moph.gov.af-744193188دوکتورعبدالمتین عاطفی 

792820121امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورنبی عظیم 

700705809baghlan@moph.yahoo.comرئیس صحت عامه دوکتورمحب هللا حبیب 

700700888امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورعبدالحلیم غفاری 

772269111samangan@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورمیرا قا عصمتی 

775051500 امرشفاخانه 799297745امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورعبداالحد 

795666555balkh@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورمیرویس ربیع

799494847امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورمحب هللا حبیب 

jowzjan@moph.gov.af 0793419041799412389رئیس صحت عامه دوکتورحفیظ هللا جمشیدی 

799480581امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورفرید احمد عزیزی

799356194sarepul@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورنورالحق مراد جلیس

799151342امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورمحمدامین صدیق 

706173899faryaab@moph.gov.af     0729299979رئیس صحت عامه دوکتورمحمد نعیم مصمم 

798344155امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورصابره جان 
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794308921badghees@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتور عبدالطیف روستائی 

797619835امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورعبدالغنی  تاجک

798034680ghor@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورجمعه گل یعقوبی 

798101970امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورحبیب هللا   نوری 

707070747farah@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورعبدالجبار   شایق 

799209624امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورشیراحمد    وید

799892205nemroz@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورخسرو یوسفزی 

799680888امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورفرید احمد  

799224755herat@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورعبدالحکیم  تمنا

799065456امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورمحمد اصف کبیر

700296552kandahar@moph.gov.afسرپرست ریاست  صحت عامه دوکتورعبدالقیوم پخال

700342300امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورموسی خان 

708673591helmand@moph.gov.afسرپرست ریاست صحت عامه دوکتورامین هللا  عابد 

744935175رئیس شفاخانه داکتربارک 

700000281امرمراقبت های صحی اولیه دکتورمحمد ذاکر یقین  

0799476890749019213urozgan@moph.gov.afرئیس صحت عامه دوکتورخان اقا   میا خیل

798278740امرمراقبت های صحی اولیه دوکتورنبی 

دوکتورمحمد حکیم  نوری : ترتیب کننده 

امرزون مرکزریاست هماهنگی صحت والیات 
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مالحظات 
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داکتراکرام وکیل زاده 




