
 320 پذیرش پزشکی هسته اي 88945246 مستقیم انستیتو غدد 700 اتاق پرشکان اتاق عمل جنرال 802- 303 ریاست

 792-793 مدیریت رادیوتراپی Day Care  344بخش  88946762 مستقیم اتاق عمل جنرال 302 مدیریت

 792-793 پذیرش رادیوتراپی ERCP 247-501بخش آندوسکوپی و  805و531و365 وجراح اعصاب ENTاتاق عمل  301 اتاق پزشکان

 داروخانه 643 متري PHمانومتري  203و357 بخش جراحی زنان و زایمان 741و373 دفتر پرستاري

 806 مدیریت فنی داروخانه 247 فیبرواسکن 548 بخش لیبر 311 دفتر ایمنی بیمار و امور عمومی

 438وNICU 437بخش  88937387 فکس دفترپرستاري
 انستیتو غدددرمانگاه 

 88852385 حسابداري داروخانه 88945171-86036064

 214 داروخانه تخصصی 88945246 239و204 بخش جراحی اعصاب 88942622 فکس دفتر ریاست

 258 تحویل داروي بخشها آزمایشگاه و پاتولوژي 840-841 جراحی اعصاب ICU 88940489 مستقیم دفتر ریاست

 213 انبار داروخانه 231 سوپروایزر مرکزي 364وENT 363بخش  635 معاونت درمان

 258 داروخانه اورژانس 397 آزمایشگاه اورژانس 402و205 بخش ارتوپدي 321 معاونت آموزشی

 88937386 پوز - داروخانه ي اورژانس 397-295 آزمایشگاه سرپایی اورژانس 460و446و206 بخش جراحی عمومی 291-758 معاونت پژوهشی

 طب فیزیکی و توانبخشی 397 بانک خون اورژانس 206-466 بخش جراحی توراکس 315و321 کارشناس آموزشی

 88942970 مدیریت طب فیزیکی 380 پزشک پاتولوژي 446 منشی آموزشی بخش جراحی عمومی 330 سوپروایزر بالینی

 612و230و229 پذیرش طب فیزیکی 543 پذیرش پاتولوژي 419و208 بخش گوارش و جنرال 330 سوپروایزر آموزشی

 401 اورتز و پروتز 407و  332  هورمون شناسی 208-419 منشی آموزشی بخش گوارش 559 سوپروایزر کنترل عفونت

 677 اتاق نورولوژي 362 بیوشیمی 777-776 داخلی دو ICUبخش  644 دفتر حراست

 361 کار درمانی 329 وانگل شناسیمیکروب  836و835و834 بخش آنژیوگرافی 88936975 مستقیم حراست

 پزشکی مدارك و پذیرش رادیولوژي و سونوگرافی 414وPost CCU 210بخش ریه و 378 واحد فناوري اطالعات 

 345 پذیرش مرکزي 236 مدیریت  رادیولوژي 426وCCU 425 بخش هاي بستري

 772-771 تعیین وقت 237 رادیولوژيپذیرش  840-841 به آفرین -جراحی اعصابICU 379 تریاژ و اورژانس

 253 مسئول مدارك پزشکی 235 امور اداري رادیولوژي 371 بخش استریل 410و212و211 بخش اورژانس

 264 آمار مدارك پزشکی 351 صندوق رادیولوژي 822و821 بخش خون دو 521 متخصص طب اورژانس

 807 جواب گویی ارباب رجوع 82141619 تلفکس رادیولوژي 798-472 بخش طب تسکینی 368 اتاق استراحت طب اورژانس

ICU  287 پذیرش اورژانس 238 سی تی اسکن 422-439 بخش همو دیالیز 370 اورژانس 

CPR 376 صندوق پذیرش مرکزي 223و314 پذیرش سونوگرافی 651و650 بخش نفرولوژي و پیوند کلیه 211-212 اورژانس 

 345 پذیرش درمانگاه 671و275 گزارش سی تی و آموزش 728و727 نورولوژي ICUبخش  285 نگهبانی اورژانس



 253-264 مدارك پزشکی  237 ،پاموگرافی)DDRرادیولوژي ( 718-719 بخش نورولوژي 337 صندوق اورژانس

  237 و سنجش تراکم استخوانCT 390و381 بخش غدد و دیابت 360و250و240 اتاق عمل جنرال

    811-810 بخش باران  

  پشتیبانی کپی و پرینتر 320 مدیریت پزشکی هسته اي 441و440 611بخش خون یک...  252 ریکاوري اتاق عمل جنرال

   215 نگهبانی و اطالعات درمانگاه 353 کتابخانه واحد امور اداري و کارگزینی

 559 عفونی  نگهبانی ساختمان شماره دو 348 خدمات بیمار بري 280 رییس امور اداري

  واکسیناسیون و تنظیم خانواده 276 نگهبانی درب پارکینگ حسابداري 308 دبیرخانه

 292 داخلی اعصاب 285 نگهبانی درب اورژانس 319 رییس حسابداري 88937385 فکس دبیرخانه

 759 خون 304 دفتر امور خیرین 88936522 فکس حسابداري 282 کارگزینی

 424 اکو و مشاوره قلب 304-635 واحد صداي شما 774-325 اعتبارات 281 بایگانی 

 763 پزشکی اجتماعی 309 آژانس 356 -539 دریافت و پرداخت 305 مددکاري

 639 روانپزشکی درمانگاه ها 327 امور چک 260 نماینده بیمه ي خدمات درمانی

 639 بیهوشی 306 ارتوپدي 791 -259 اسناد بیمه و درآمد 88942967-445 نماینده بیمه ي تامین اجتماعی

  روانشناسی بالینی 299 زنان 317 مسئول ترخیص  715 ارتقاي کیفیت

 247 فیبرو اسکن 757 قلب 313 اموال 324 تجهیزات پزشکی

 634 اورولوژي وشنبه.چهارشنبه 226 جراحی اعصاب 408 ترخیص،صندوق بستري 82141324 فکس تجهیزات پزشکی

 443 نوارقلب و تست ورزش 226 پوست 669 امور چاپ فتوکپی و 367 بهداشت محیط

 763 اسپیرومتري 634 ریه واحد تغذیه 281 بهداشت حرفه اي

 TCCS 265نوار مغز و نوار عضله و  ENT 342 307 دفتر تغذیه 756-296 کارپردازي..تدارکات..

 418 برونکوسکپی 217 روماتولوژي 769 پیمانکار تغذیه 271 انبار

   639 جراحی 757 کلینیک تغذیه 88946500 تدارکاتفکس 

 طب تسکینی 372 دندانپزشکی 412 بوفه 348و500 مسئول خدمات
 472 پزشک طب تسکینی 243 گوارش و کبد واحد لنژري وخیاط خانه 82141348 فکس خدمات

 406 پذیرش طب تسکینی 272 شنوایی سنجی 274 مسئول لنژري 200 امحاي زباله

 478 اتاق بیمار بخش 767 تغذیه 274 لنژري 300 تلفنخرابی 

 463 مراقبت معنوي 634 نفرولوژي 316 خیاط خانه 400 سرپرست تاسیسات



 639 روانشناسی 679 طب فیزیکی حراست و نگهبانی 355 ناظر تاسیسات

 309 مسئول حفاظت فیزیکی 400 تاسیسات

   747 اتاق مربیان پرستاري 644 حراستدبیرخانه  442 رفاهی -کارشناس امور حقوقی

     318 دفتر بسیج  

 بخشهاي جدید

 778-777 2داخلی  ICU 441-440 1خون  220-298 2جراحی  ICU 436 بخش مهر

ICU  811-810 باران 262-263 نسیم 821-822 2بخش خون  288 1جراحی 

     705-207 اینترونشنال ICU 675-209 روماتولوژي 7بخش 

 


