
 380 ای هسته پزشکی پذیرش 22284886 غدد انستیتو مستقیم 000/360 جنرال عمل اتاق پرشکان اتاق 208/ 303 ریاست

 028-023 رادیوتراپی مدیریت Day Care  388 بخش 22286068 جنرال عمل اتاق مستقیم 308/208 مدیریت

   ERCP 880-408 و آندوسکوپی بخش 204و438و364 اعصاب وجراح ENT عمل اتاق 308 پزشکان اتاق

     803و340 زایمان و زنان جراحی بخش 22236208 مستقیم پزشکان اتاق

 داروخانه 683 متری PH مانومتری 442 لیبر بخش 088و303 پرستاری دفتر

 206 داروخانه فنی مدیریت 820 فیبرواسکن 832وNICU 830 بخش 388 عمومی امور و بیمار ایمنی دفتر

 832و808 اعصاب جراحی بخش 22230320 دفترپرستاری فکس
 غدد انستیتو درمانگاه

 22248324 داروخانه حسابداری 22284808-26036068

 084 تخصصی داروخانه 22284886 280-288 اعصاب جراحی ICU 22288688 ریاست دفتر فکس

 680 بخشها داروی تحویل پاتولوژي و آزمايشگاه 368وENT 363 بخش 22280822 ریاست دفتر مستقیم

 883 داروخانه انبار 838 پاتولوژی پذیرش 808و804 ارتوپدی بخش 634/308 شما صدای/درمان معاونت

 842 اورژانس داروخانه 320 اورژانس آزمایشگاه 860و886و806 عمومی جراحی بخش 388 آموزشی معاونت

     806-866 توراکس جراحی بخش 828 فنی مسیول

 22230326 پوز - اورژانس ی داروخانه 324-824 اورژانس سرپایی آزمایشگاه   042 فنی مسیول مقام قایم

 توانبخشی و فیزيکی طب 320 اورژانس خون بانک 882و802 جنرال و گوارش بخش 384 آموزشی کارشناس

 22288200 فیزیکی طب مدیریت 320 پاتولوژی پزشک 000-006 دو داخلی ICU بخش 808 بالینی سوپروایزر

 688و830و882  683فیزیکی طب پذیرش 483 پاتولوژی پذیرش 236و234و238 آنژیوگرافی بخش 330 آموزشی سوپروایزر

 808 پروتز و اورتز 800 و 338  شناسی هورمون 488 آنژیوگرافی سرپرستار 442 عفونت کنترل سوپروایزر

 600 نورولوژی اتاق 322 بیوشیمی 888وPost CCU 880و ریه بخش 688 حراست دفتر

 368 درمانی کار 382 وانگل ادرار آنالیز 886وCCU 884 22236204 حراست مستقیم

 پزشکی مدارک و پذيرش سونوگرافی و راديولوژي 288/288/280 آفرین به -اعصاب جراحیICU 302  اطالعات فناوری واحد

 384 مرکزی پذیرش 836/320 گزارش اتاق 308 استریل بخش بستري هاي بخش

 008-008 وقت تعیین 830/828 رادیولوژی پذیرش 288و288 دو خون بخش 302 اورژانس و تریاژ

 843 پزشکی مدارک مسئول 834 رادیولوژی بایگانی 806-808 تسکینی طب بخش 880و888و888 اورژانس بخش

 868 پزشکی مدارک اداری رییس 348 رادیولوژی صندوق 832/803/888 دیالیز همو بخش 488 اورژانس طب متخصص

 200 رجوع ارباب گویی جواب 28888682 4اتاق ادیولوژر کارشناس   362 اورژانس طب استراحت اتاق

ICU  820 اورژانس پذیرش 832 اسکن تی سی   300 اورژانس 



fast 600 608 درمانگاه سرپایی بایگانی 388/003 سونوگرافی پذیرش 082-082 نورولوژی بخش 

 202/848 پزشکی مدارک 080 رادیولوژی کارشناس اتاق 640/648/644 کلیه پیوند و نفرولوژی بخش 083 قانونی طب

 306 مرکزی پذیرش صندوق 284/882 رادیولوژی اداری 888 ومشاورحقوقی رفاهی مسیول 824 اورژانس ورودی نگهبانی

 384 درمانگاه پذیرش 608و804 آموزش و تییس گزارش 320و328 دیابت و غدد بخش 834 اورژانس نگهبانی

 848-  پزشکی مدارک 830 (،پاموگرافیDDR) رادیولوژی 038 نورولوژی بخش رییس 330/822 اورژانس صندوق

 638 نفردلوژی 830 استخوان تراکم سنجش وCT 288-280 باران بخش 002 اورژانس رادیولوژی

 602 فیزیکی طب 380/388 ای هسته پزشکی مدیریت 888و880 688... یک خون بخش 848 جنرال عمل اتاق ریکاوری

 883 اکو   343 کتابخانه 360و840و880 جنرال عمل اتاق

 002 پرینتر و کپی تعمیرات 833 اصلی در نگهبانی 382 بری بیمار خدمات 200/202 اطالعات

 063 تنفسی تست 884 درمانگاه اطالعات و نگهبانی   کارگزينی و اداري امور واحد

 442/886 عفونی     820/828 اداری امور رییس

 882 خانواده تنظیم و واکسیناسیون 806 پارکینگ درب نگهبانی حسابداري 302 دبیرخانه

 828 اعصاب داخلی 824 اورژانس درب نگهبانی 382 حسابداری رییس 22230324 دبیرخانه فکس

 042 خون 308 خیرین امور دفتر 22236488 حسابداری فکس 828 کارگزینی

 888 قلب مشاوره و اکو   008-384 اعتبارات 828 ای حرفه بهداشت/بایگانی

 063 اجتماعی پزشکی 22280884 فیروزگر ملت بانک 248/432/346 پرداخت و دریافت 304/008 مددکاری

 632 روانپزشکی ها درمانگاه 380 چک امور 860 درمانی خدمات ی بیمه نماینده

 632 بیهوشی 306 ارتوپدی 028 -842 درآمد و بیمه اسناد 22288260/884 اجتماعی تامین ی بیمه نماینده

  بالینی روانشناسی 822 زنان 440  ترخیص مسئول 084 کیفیت بهبود

 820 اسکن فیبرو 040 قلب 008 اموال 388/338 پزشکی تجهیزات

       442 دارویی مراقبتهای

 838 چهارشنبه.وشنبه اورولوژی 886 اعصاب جراحی 388 بستری ترخیص،صندوق 28888388 پزشکی تجهیزات فکس

 883 درمانگاه اکو 886 پوست 662 چاپ امور و فتوکپی 360 محیط بهداشت

 063 اسپیرومتری 638 ریه تغذيه واحد 828 ای حرفه بهداشت

 TCCS 864 و عضله نوار و مغز نوار ENT 388 300 تغذیه دفتر 22286400 تدارکات فکس

 882 برونکوسکپی 880 روماتولوژی 062/060 تغذیه پیمانکار 842 درآمد مسیول



   632 جراحی 040 تغذیه کلینیک 383و400 خدمات مسئول

   203 اس ام 888 بوفه 028 اورژانس صندوق مسیول

   308 دندانپزشکی پرستاري دفتر 800 زباله امحای

 تسکینی طب 883 کبد و گوارش 303 دفترپرستاری منشی 300 تلفن خرابی

 044 تسکینی طب پذیرش  808 سنجی شنوایی 808/088/303 بالینی سوپروایزر 800 تاسیسات/تاسیسات سرپرست

 806/808 تسکینی طب 060 تغذیه 303/282 آذربین خانم 344 تاسیسات ناظر

 802 بخش بیمار اتاق 64/648/640 نفرولوژی 22230320 دفترپرستاری  مستقیم 280 مرکزی برق

  080 پرستاری مربیان اتاق خانه وخیاط لنژري واحد 888 رفاهی -حقوقی امور کارشناس

 معنوی مراقبت

 

863 
863 

 386 لنژری مسئول 28888382 خدمات فکس

 632 روانشناسی   808 لنژری 826 تدارکات کارپردازی

   پاويونها 386 خانه خیاط 046 تدارکات

   802 یاس نگهبانی و حراست 808 انبار دفتر

   380 سینا 302 فیزیکی حفاظت مسئول  

   838 رازی 688 حراست دبیرخانه  

   688 ارغوان 382 بسیج دفتر  

 جدید بخشهای

 002-000 8 داخلی ICU 888-880 8 خون 822/430/880 8 جراحی ICU 836 مهر بخش

ICU 288-280 باران 868-863 نسیم 288-288 8 خون بخش 822 8 جراحی 

     004-800 اینترونشنال ICU 604-802 روماتولوژی 0 بخش

Icu636 قلب جراحی       

MRI      

      MRI 488 پذیرش

      MRI 022کارشناس اتاق

      MRI 480 بیمه اتاق

      300 اورآموزشی منشی



 


