
وCCU285داخلیحوزه ریاست  319 329جراحی عمومی2
327درمانگاه چشم342سوختگی مردان 202مدیرعامل

253درمانگاه پوست346سوختگی زنان203مدیر خدمات عمومی 
337درمانگاه اورولوژي 286جراحی  زنان202منشی دفتر 

مردان217روابط عمومی  ادیومتري )351جراحی ) 318شنوایی سنجی (
312صندوق   و   پذیرش260جراحی  چشم . گوش، حلق و بینی296حراست

339نوار عصب و عضله 335جراحی  ارتوپدي مردان227حراست خواهران
314بایگانی درمانگاه 274جراحی  مغز و اعصاب211مددکاري 
314واحد جمع آوري نسخ255جراحی  آندویورولوژي245حقوقی 

33236401  - شماره هاي داخلی و  مستقیم  بیمارستان      5

314واحد جمع آوري نسخ255جراحی  آندویورولوژي245حقوقی 
231درمانگاه دندانپزشکی 340داخلی

267پزشک عمومی310عفونیامور اداري 
281نورولوژي 225مسئول امور اداري 

واحدهاي توانبخشی258انکولوژي  و  هماتولوژي 210کارگزینی 
292فیزیوتراپی218همودیالیز 212دبیر خانه 

انتظامات206بایگانی اداري 
295انتظامات درب اصلی اتاقهاي عمل امور مالی 

219انتظامات درب اورژانساتاق عمل طبقه همکف (ارتوپدي)205مسئول حسابداري
ساعت 214دریافت و پرداخت  219نیروي انتظامی 333ریکاوري زیر 6

294کارتکس330ریکاوري 213کسورات و کارانه                         
واحدهاي پشتیبانی 3311منشی اتاق عمل243کارپردازي 

271خدمات عمومی 332تجهیزات کاشتنی 256انبار
271بهداشت حرفه اي اتاق عمل  طبقه باال (جنرال )222انبار  دارویی
220تاسیسات 247سرپرستار اتاق عمل352درآمد- ترخیص 220تاسیسات 247سرپرستار اتاق عمل352درآمد- ترخیص
344تجهیزات پزشکی 250منشی اتاق عمل366درآمد سرپایی 

ساعت 369واحد تغذیه 261ریکاوري  قبل از عمل306درآمد زیر 6
276توزیع غذا 257ریکاوري بعد از عمل207کارشناسان حسابداري 

242آشپزخانه پخت CSR254صندوق
233ناظر فنی ابنیه و تاسیساتتشخیصی و پاراکلینیکی307صندوق اورژانس طبقه همکف

268رختشویخانه304آزمایشگاه 308صندوق اورژانس طبقه باال
237مهدکودك305بانک خون215پذیرش بستري

278پاتولوژيمدیریت پرستاري
واحدهاي پشتیبانی 2طب تصویري 291مدیر خدمات پرستاري 

230انفورماتیک347رادیولوژي       264DDRسوپروایزر 
229مدارك پزشکی 348رادیولوژي طبقه  باال اورژانس283پرستار کنترل عفونت

365آمار327رادیولوژي بخش داخلی361بهبود کیفیت . کمیته ها
352واحد  ترخیص 259سی  تی اسکن244ایمنی بیمار .  بحران  352واحد  ترخیص 259سی  تی اسکن244ایمنی بیمار .  بحران 

364کارشناس ناظر بیمه ها349سی تی اسکن اسپیرال آموزش پزشکی و پرستاري
252داروخانه اورژانس326سنگ شکن266دفتر آموزش

248داروخانه بستري221سونوگرافیآموزش به بیمار 
348واحد داروهاي خاص پاراکلینیک320مهارت هاي بالینی 

208تربیت بدنی 282آندوسکوپی 372دپارتمان - آموزش بالینی 
337برونکوسکوپی و اسپیرومتري374تحقیقات بالینی و هپاتیت

پاویون ها309واکسیناسیون263کتابخانه
238اینترن   (آقایان)درمانگاه شماره 1بخشهاي بستري

خوابگاه  اینترن  (خانم ها)240سرپرست درمانگاه262اورژانس
239خوابگاه پرستاران(خانم ها)350ارتوپدي3021پزشک اورژانس

فوریتها 269پاویون پزشکان مقیم 311درمانگاه داخلی 301اطالع رسانی و بخش
226رزیدنت بیهوشی 311درمانگاه نورولوژي 300بخش بستري اورژانس

380رزیدنت جراحی336درمانگاه عفونی بخشهاي بستري  
جراحی ICU 322درمانگاه مسمومیت277ج

جنرال  1 ICU2991نماینده ولی فقیه325جراحی عمومی 289دفتر ارمغان جنرال  1 ICU2991نماینده ولی فقیه325جراحی عمومی 289دفتر ارمغان
جنرال  2 ICU343313درمانگاه قلب

سوختگی     ICU341ENT روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر324درمانگاه












