
 پیش شماره تلفن  77933

  77933771   میشود: با پیشماره از تلفن ثابت شهری 771داخلی دفترپرستاری   : مثال

  ساختمان اداري  ساختمان اطفال  ساختمان زنان كوثر  ساختمان زنان  ساختمان اورژانس

  حوزه ي رياست   بخش هاي بستري   بخش هاي بستري  بخش هاي بستري   بخش هاي بستري

 717 رياست  271-222 نوزادان  799-272 زايمان 771-719 جراحي زنان 727 7اطفال 

 712 مديريت 272 خون 731 زايمان )لیبر( 727-722 جراحي اطفال 729 تحت نظر اطفال 

 717-712 منشي مديريت 227 ايزوله خون 211 مامايي   773 اورژانس مسئول 

 NICU 229-272 729 هاي ريسك   777 و اورژانس اورژانس اطفال
و رسیدگی  مسئول امور عمومي

 777 به شکايات

  واحد اداري 771-221 اطفال يك  273 جراحي كوثر    

 719 كارگزيني 723-279 اطفال دو 722 نوزادان كوثر و واكسیناسیون    

 717 دبیرخانه  IVF 212 ICU 227-227 اتاق عمل و آزمايشگاهها  

 777 روابط عمومی     722-729 آزمايشگاه ژنتیك  

 212 آقاي لیثي     772 اتاق عمل سبز 717 پزشك عمومي

 نيحاكمیت بالی
771 

292 
 712 مسئول امور حقوقي      دفتر پرستاري

  واحد مالي     712 مترون  

 712 رئیس حسابداري     717 سوپروايزر آموزشی  

 حقوق و دستمزد     771-777 دفتر پرستاري  درمانگاهها
711-

772 

       772 كارشناس كنترل عفونت 771 كلپوسكوپي

        و صندوقواحد مالي  772 آنكولوژي

      درمانگاه و اتاق عمل 721 مسئول درآمد 721 اكو بزرگسال

 712 تداركات   واحد داروئي و درمانگاه 723 درمانگاه مامايي 723 مسئول صندوق 292 آندوسكوپي

   227 مسئول داروخانه مركزي  271 اورژانس مامايي 722 واحد ترخیص 291 نوروزي -دكتر محمودزاده 

  كتابخانه و بانك 223 داروخانه مركزي NST 791درمانگاه  732 اسناد سرپايي درآمد 727 فكور–دكتر كرمیار 

 713 كتابخانه مطهري 221 اكو 272-133 اتاق عمل كوثر 727-727 اسناد بستري درآمد 229 منشي دكتر صاددقي

 722 بانك صادرات 221 نوار مغزي     727 دكتر غیبي )صبح و عصر(

     IVF 721اتاق عمل  772 كارت خوان درآمد 777 منشي دكتر حجازي )خون(

  رختشويخانه و زباله سوز  حراست  كتابخانه و صندوق 277 صندوق درآمد  

LP  712 رختشويخانه 219 نگهباني كودكان 212 كتابخانه كوثر 732 كارشناس بیمه 721 شیمي درماني 

 729 زباله سوز 222 آموزش اطفال 722 كوثر صندوق   722 تزريقات اورژانس

    آموزش و تجهیزات   حراست  حراست و واحد اداري   

  خیاطي و انبار 722 مسئول آموزش 793 نگهباني كوثر 771 مسئول حراست 712 منشي درمانگاه جراحي كوثر

 737 انبار البسه  729 آموزش اطفال 293 نگهباني خروجي 772 مسئول كامپیوتر  

 737 خیاط خانه 721-771 تجهیزات پزشكي   772 مركز كامپیوتر  واحد اداري

   211 مسئول اموال    727 نگهباني سبز 223-292 مسئول مدارك پزشكي

    تاسیسات و اتوكالو     222-297 مدارك پزشكي

   711-717 تاسیسات    آزمايشگاه 722 پذيرش بستري 

   712  مسئول تاسیسات   721 سئول آزمايشگاهم 299-271 پذيرش سرپايي

   712 اتوكالو   772 آزمايشگاه 712 بايگاني 

    تغذيه و غذاخوري  واحد خدماتي  772 بانك خون  واحد داروئي و صندوق 

   712 تغذيه 713 مسئول خدمات 722 آزمايشگاه پاتولوژي 722 صندوق مطهري 

   732 غذاخوري 779 رانندگان   ريواحد تصويربردا 772 صندوق اطفال

   732 آشپزخانه 772 كارشناس بهداشت محیط  723 مسئول راديولوژي  771 داروخانه بخش  خصوصي 

    چاپ و تكثیر و سانترال 721 ثبت احوال 713 سونوگرافي 222 راديولوژي اورژانس 

   222 چاپ و تكثیر  721 مددكاري 212 راديولوژي  حراست 

   222 سانترال اكسیژن 721 بسیج جامعه پزشكي  271 سي تي اسكن  773 اني ورودي نگهب

   411 مهد كودك     772 نگهباني اورژانس


