
شماره تلفن گویای معاونت درمان   ۶۶۷۰۷۱۴۰      ( ۱۰ خط )

معاونت درمان مدیریت درمان

١۰۵ آقای دکتر مشکی ۶۶۷۳٤۹۸۸ مستقیم
١۰۵ آقای اصغری ( مشاورحقوقی)  ١۹٤ خانم فانی

١۰٢ خانم اجابتی

IT واحد ١۰۷ آقای قلی پور

١٢۳ خانم مهندس حسینی امور اداری

١١۶ ١٢٤آقای محمدی خانم مهندس عاشوری
اداره نظارت بردرمان 

اداره پرستاری ۶۶۷۳۷٢۷۸ فاکس نظارت بردرمان
  ١٤١ خانم  دکتر سلیمانی جوان

١٤٤ آقای نجفی ١۹۹ خانم  نوعی
١۷۶ خانم خبیری ١٤۶ آقای دکتر مظاهری

١۷١ خانم کامرانفر ٢۵٢ خانم رسولی – خانم تاتالری
١۷۸ خانم فخاری ١۹۵ خانم محمودی - خانم مرجب
١۸۳ خانم نژاد فاضل ٢۵۶ خانم بیات 
١۷٢ خانم آب باریکی ٢١٢ خانم قناد
١۶۷ خانم محسنیان ٢١۰ آقای دکتر قربانی

١۵۰ خانم مهرازی
١٤۹ خانم یوسفی
٢٤۳ خانم سلطانی

اداره مامایی ١۵۳ خانم مومن پور - خانم رادفر
١۳١ خانم محمدی ١۷۹ خانم حیات شاهی 
١۳۰ خانم صدرایی ٢۵۸ خانم ترابیان
١۸۸ خانم شش یکانی ١۵۵ خانم دکتر نجفی پور -آقای شاه بابا

١۳٢ خانم حیدری ١۶۰ آقای کرملو

٢۹۹ خانم آزاد بیانی ٢۳٢ آقای مهندس پاک

ستاد– اورژانس ١۸٢ خانم احمدیان
۶۶۷۰۶۷۸۶-۶۶۷۰۹۹٢٢ مستقیم ستاد هدایت ١۷١ آقای مخلصی

  ۶۶۷٢۸٢۰٢-٤۳١ خانم حسینی
٢٤٢ خانم فغانی دندانپزشکی 

٢۳۸ آقای ملکی شمالی ١٤۷ آقای دکتر رفیعی
٢۳۷  ١۵٢ خانم دکتر زرین قلمی
٢٢٤ ستاد / آقای غالمیان – آقای رجبی ١۳٤ خانم کاشنده- خانم یوسفی گل افشانی

اداره امورآزمایشگاهها امورمالی 

شماره داخلی  نام و نام خانوادگی   
فاکس  ٢۳۳ خانم رحمانی

٢١۷ آقای دکتر خلج زاده ١۵١ آقای نظری
٢٢۰ خانم حسینی - خانم ناظری ٢۳۵/٢٤۵ آقای جعفری

٢٤١ خانم دانایی اداره تعالی خدمات بالینی

٢١۷ خانم رئیسی مستقیم 
٢١۸ دکتر وطن خواه ٢١٤ منصوریان
٢٤٤ دکتر ملک پور ٢١۶ خانم امینی
٢۰۶ خانم عبادنظامی ٢۳۰

٢۰۷ خانم شهریاری بایگانی

٢۰۵
آقای موسوی

١٢٢ آقای وکیلی –آقای نوروزی



اقتصاد درمان واحد شکایات
 ١۸۷ آقای دکتر برزگر    
١۶۸ خانم اسحاقیان ١٤۵ آقای دکتر آقاجانی-  آقای قلی پور
١۶۹ خانم صفی زاده ١٤۵ خانم اشتیاقی
٢۶۰ آقای دکتر جویانی –آقای دکتر هراتی ١۵٤ خانم ذوالفقاری 

اداره صدورپروانه ها آمار و  مدارک پزشکی 

    
٢۰۸ خانم پاک ٢۵٤ آقای دکتر صاحب زاده

٢٢۳ خانم فغانی ٢۵٤ خانم اکبری
٢٢١ آقای جوادی ١۷۳ خانم شریف محسنی
٢٢٢ خانم رعدی ١۶۶ خانم انصاریون 
٢۰۹ خانم نعمتی ١۸۶ خانم شیرازی زاده
١۷۵ خانم عشقی ١۶۳ خانم بختیاری 

اداره اعتبار بخشی ١٢١ خانم خانکه
  ١٢۶ خانم حاتمی

٢۵١ آقای دکتر علیقلی ١۸١ خانم طلوعی
٢۵۰ خانم دکتر مهدی پور ١۶١ خانم یوسفی
٢٤۹ آقای دکتر ملکی ١۵۶ خانم چزانی 

نیروهای تخصصی و اموراداری ١٢۵ خانم عباسیان
  ١۵۸ آقای فرجی

١۰۶ خانم دکتر یثرب دوست ١۵۸ خانم امیری
١۶٢ خانم حسین زاده اداره ارزیابی وانطباق فضاهای درمانی

١۰٤ خانم شهبازی   
١۷۳ خانم فراهانی ١۳۷ خانم زاهدی
١۳۶ خانم مهراد ١٢۷ خانم صادقی 

دبیرخانه ١۹۷ خانم حاتمی 
  ١٢۹ خانم سلطانی محمدی

١١۷ آقای حسینی ٢۰٢ خانم آگوش
١١۹ آقای ثابتی ١٢۸ آقای جمالی
١٢۰ خانم بختیاری
١١۸ خانم مرادی پرتوها

طب سنتی ٢۰١ آقایمهندس قنبری کنجین

٢۰۰ آقای دکتر فعلی ١۳۳ خانم بیگی 
١۵۹ خانم وزیری ٢٢٢ خانم مهندس سفری- خانم جهاندار
١۵۹ خانم دکتر کمین ٢٤۷ خانم محمدی - خانم رمضانی
٢۳۰ آقای جهانگیری کارگزینی

میزخدمت   

١۸٤ یگان انتظامی ١٤۸ آقای سلیمانی 
١٤٢ آقای گرایلی : روابط عمومی – بیمه گری ٢١۵ خانم رجبی 
٢۳٤ خانم منعمی (دیالیز) بیماریهای خاص 

نظارت بر درمان- صدور پروانه ها   
تدارکات ٢٢۶ خانم امینی

٢١١ آقای خوش سیما ١٤۳ خانم نظری
١٤۰ آقای گرایلی 

آبدارخانه ١۳۹ خانم جباری - خانم فرهادی
٢٤۰ آبدارخانه ١۳۸ خانم ایبکچی پور - خانم آذری 



٢۳٤ خانم منعمی(دیالیز)


