
 

         66707140شماره تلفن گویاي معاونت درمان   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دفتر مدیریت درمان  نام و نام خانوادگی

667434 19-667434  32  مستقیم  

  104  فاطمه طیوري

  106   دکتر یثرب دوست

  دفتر معاونت درمان  نام و نام خانوادگی

  66734988  مستقیم

  102  اجابتی

  107  زهرا قدیانی

   واحد بایگانی  شماره داخلی  خانوادگینام و نام 

  122  بایگانی

  اداره نظارت بردرمان شماره داخلی  نام و نام خانوادگی

  66711781  مستقیم

  141  سعید آقاجانیدکتر   

  199  قلی پورو    رقیه نوعی

  147  دکتر علیرضا رفیعی

  146  دکتر احسان مظاهري

  152  و رسولی زرین قلمی

  210  ذوالفقاريو زهرا بیات 

  212  قاسمی و باللی

  149  فروغ ترابیان

  133  فرزانه حسنی نژاد

-مشهودي – رمضانی

  حسنی نژاد

133  

  155  و کیانینجفی 

  153  و هادیونادیبی زاده 

  134  کرملو و احمري

 ITواحد   نام و نام خانوادگی

  123  مهندس مهسا حسینی

  اداره پرستاري  یداخل شماره  یخانوادگ نام و نام

  66736225  مستقیم

  180  يا گنجه دهیش

  180  محمودي

  172  عفت محبی

  171   فالحتی

  178  یسلطان تنیز

  176  خبیري

  177  یبلوچ نینسر

  183  خدمتی

  167  نوري

  واحد مددکاري  شماره داخلی  نام و نام خانوادگی

  66714796  مستقیم

  169  بیگی-یمحسن

  168  قمر نقدي

شماره داخلی اداره تعالی خدمات   نام و نام خانوادگی

  بالینی

  66741127  مستقیم

  214  منصوریان

  213   الهام شیرازي

  215  فرزانه رجبی

  230  آقاي مصطفایی

  شماره داخلی واحد مامائی  نام و نام خانوادگی

  131  شش یکانی- محمدي

  130  صدرایی

  188  عباسیان

  132  حیدري

  امور مالی  یداخل شماره  یخانوادگ نام و نام

  66737607  مستقیم

  233  یرستم زهره

  235  ينظر اکبر

  234  یگرج شهرام

   واحد کارگزینی  شماره داخلی  نام و نام خانوادگی

  66702483  مستقیم

  148  خانم جباري و اکبري

  تغذیه بالینی یداخل شماره  یخانوادگ نام و نام

  143  دکتر فعلی 

  243  سلطانی

  اقتصاد درمان یداخل شماره  یخانوادگ نام و نام

  184  غالمیان و معماریان



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

شماره داخلی اداره حوادث و   نام و نام خانوادگی

 فوریتها

  ( اورژانس)

  ستاد هدایت مستقیم

24 667282  

86 667282 

66700276  

  667282  04  مستقیم اداره اورژانس بیمارستانی

  231  حسینی مهنازالسادات

  242  فیروزه امینی

  238  سمینه ملکی شمالی

  237  معصومه دانش کیان

  226  صدریان

 شماره داخلی اداره اعتبار بخشی  نام و نام خانوادگی

  66728190  مستقیم

 248 طیبه صادقی

 249 رحمت اهللا جعفري

 245 شهرام شاهرخ

 251 منصوره یعقوبی فر

 250 محسنیان

  آزمایشگاههاشماره داخلی اداره امور  نام خانوادگینام و 

  66714472  فاکس

  217  دکترمجیدرضا خلج زاده

  217  زهرا دانایی

  206  مهرنوش رئیسی

  241  حورا اسماعیل خواه

  220  مریم موحد

  244  راحله عبادنظامی

  207  سپیده شهریاري

  205  علی موسوي 

  218  کاظم وطن خواه

 شماره داخلی اداره صدور پروانه ها خانوادگینام و نام 

  66725845  مستقیم

 254 اعظم فانی

 121 افسون شریف محسنی

 157 مرجب

 156 فریبا محمدي

 161 اعظم حسینی 

 159 زهره هادي پور

 126 و حاتمی نویده هادیان

 181 سهیال طلوعی

  198  یوسفی-بختیاري

  158  فروغ میرکریمی

  255  مهین زارع

 شماره داخلی واحد  نام و نام خانوادگی

  توزیع نیروهاي تخصصی  

  مستقیم نیروي انسانی

  مستقیم امور اداري 

66726647  

66703269  

  162  حسین زاده

  173  سمیه فراهانی

  166  جنت

  163  خانم دکتر ابطحی

  170  کبري شهبازي
  شماره داخلی اداره طرح و برنامه  نام و نام خانوادگی

  66741219  مستقیم

  137    دکتر معصومه کمین

  128  لیلی زاهدي

  129  آذر صبا

  197  منعمی

  127  آزاده فغانی

  201  آرتا

  202  آگوش

  شماره داخلی دبیرخانه  نام و نام خانوادگی

  66725925  مستقیم

  117  سیدعباس حسینی

  119  آقاي ثابتی

  118  اکبري

  120  مرادي

  شماره داخلی اداره مدارك پزشکی  خانوادگینام و نام 

  66736360  مستقیم

  208  نرگس پاك

  223  شهرزاد فغانی

  221  مسعود جوادي

  222  طاهره رعدي

  209  خدیجه نعمتی

  175  سارا عشقی

شماره داخلی اداره بیماریهاي   نام و نام خانوادگی

  خاص

  66701712  مستقیم

  140  زهرا اصغري

  138  و امینی سعیده نظري

  139  ندا ابراهیم زاده


