
 

 

 

 

  



 

٥٥:٢٢٢كد ٢٢٥٩بيمارستان كاشاني: مركز تلفن:صفر    شماره تلفن هاي داخلي مركز آموزش درماني هاجر(س)  
نام   تلفن 

 واحد/بخش

 نام واحد/بخش  تلفن  نام واحد/بخش  تلفن  نام واحد/بخش  تلفن  نام واحد/بخش  تلفن 

CCU1 ٢٢٩١ بيوشيمي آزمايشگاه  ٢٢٨٩ تاالسمي ٢٢٥٥ كنار ١رزيدنت سال  واحد رياست  مسئول امور مالي 2502 

٢٣٠٢/٢٣٠٣ ١دياليز  ٣و٢رزيدنت خواهران   ٢٣٨٩ پاتولوژي  ٢٢٠٦   مديريت  ٢٢١٠ مسئول درآمد  ٢٣٦٧ 
٢دياليز ٢٣٠١  ٢٢٢٩/٢٢٠٤ ١رزيدنت خواهران سال ٢٢٩٤ داروخانه    منشي ٢٣٠٠ دريافت وپرداخت  ٢٢٢١ 

٢٢٨٣/٢٢٥٣/٢٢٥٢  اموراداري  2446-٢٢١٤ رسيدگي ٢٣٥٩ رزيدنت خواهران  ٢٣٩٩ داروخانه كشيك  ٢٢٦٤ اورژانس  
٢٤١٦/٢٢٢٨ فوريت ها ٢٢٩٣ ٢٢٠٩/٢٣٥٧/٢٣٥٥ اينترنهاي بردار  ٢٢٤٢ سونوگرافي   مسئول حراست  ٢٥٠٠ درآمدوبيمه گري  
٢٤٢٦/٢٣٨٦ راديولوژي  ٢٢٣٤ ترياژ ٢٢٩٧  2323 صدورچك  ٢٣٦٠ اينترنهاي خواهر  

2238 
 كارگزيني 

 ترخيص بيماران  ٢٢٤٧ كارشناس تغذيه ٢٢١٦ مسئول سي تي اسكن  ٢٤٧٧ ادميت داخلي ٢٢٩٢

٢٣٠٨/٢٣٠٩ ادميت اطفال  ٢٢٩٠  MRI/ ٢٢٤٥/٢٢٤٦ كارشناس امور بيمارستان  ٢٤٢٧ سي تي اسكن  بايگاني كارگزيني ٢٢٦١ حسابرسي  
پرونده رسيدگي   ٢٢١٣ كارشناس بهداشت محيط  ٢٤١٥ معاون مالي  ٢٣٤٦ پزشك اورژانس  ٢٢٩٩  مسئول خدمات  ٢٢١٥ 
پزشك عمومي  ٢٢٠٢

 كلينيك 
٢٤٢٨/248 خانم بالي پور  ٢٢٠٣

2 
٢٣٣٨/٢٣٣٢ تفكيك پرونده  2207/2276 كارشناس كنترل عفونت ها   سوپروايز آموزشي 

٢٣٣٦/٢٣٦١ اقتصاد درمان  ٢٢٧٧/٢٤٩٥ الكترو  ٢٢٧٨  سايت  ٢٣٣٠ كارشناس بيمه درماني ٢٢٦٣ كارشناس تجهيزات پزشكي  
٢٢٧٠/٢٤٠٨  بسيج جامع پزشكي  ٢٣٠٧ كارشناس بيمه اجتماعي  ٢٣٦٦ كارشناس آموزش به بيمار  ٢٢٥٦ مسئول فني آزمايشگاه  ٢٢٦٩ داخلي مردان  
٢٢٤١/٢٤٠٦ ٢٢٣٧/٢٤٨١ بانك  ٢٣٦٢ مسئول پذيرش  ٢348 آزمايشگاه  ٢٣٨٥ داخلي زنان    كارپرداز  

٢٢٦٨ NICU ٢٤٦٦/٢٤٦٧ نوزادان داروخانه مسئول فني    ٢٢١٧/٢٤٦٠ پذيرش اورژانس  ٢٥١٩   امور حقوقي  ٢٢٢٦ مددكاري  
٢٣١٥/٢٤٧١  C انبار  ٢٤٣٨ نماينده ثبت احوال  ٢٣٨٤ پذيرش  ٢٢١٨ دفتر پرستاري و بخشها نوزادان 
٢٢٢٥/٢٢٨٠ ١اطفال   ٢٢٨٨/٢٤٥١ ٢٣٦٣/٢٢٨٢ مترون    امين اموال مالي  ٢٢١٢ انبار لباس  ٢٣٧٥ مدارك پزشكي  

٢٢٢٧/٢٣٢٧ قلب ٢٤٩٢  نقليه ٢٢٦٠ مسئول تاسيسات  ٢٢٧١ پذيرش كلينيك ٢٥١٨ دفترپرستاري  
٢٥٠١/٢٣١٩ ٢٣١٧/٢٢٤٤ تاسيسات  ٢٢٤٩ مهارتهاي باليني  ٢٤٠٧ سوپروايزر  ٢٣٢٢ جراحي زنان    آشپزخانه  
٢٤٥٢/٢٤٥٣  اتوكالو  ٢٣٢٤ دفترگروه  ٢٣٢٥ دياليز صفاقي ٢٢١١ پيگيري امور بيماران  ٢٣٦٤ ليبر 

٢٢٦٥/٢٣٣١ درمانگاه مامائي ٢٤٤١  لباسشويي ٢٢٣٣ گروه داخلي ٢٢٤٨ بانك خون  ٢٢٥١ اتاق عمل  
 آمفي تئاتر ٢٢٥٤ گروه اطفال  ٢٣٥٤ اكو  ٢٢٧٤ ريكاوري  ٢٢٧٥ كلينيك تنفسي  ٢٤١٩
 نگهباني واطالعات  ٢٢٥٠ گروه عفوني  ٢٣٢٦ اسپيرومتري  ٢٣٠٤ CCU1 ٢٣٢١ رزيدنت زنان  ٢٤٤٢

٢٤٠٥/٢٣١١  تايمكس  ٢٢٠٥ گروه مامائي ٢٣٠٦ پالسما فريز  ٢٢٠٨ CCU2 ٢٢٧٣ رومينگ  
٢٣١٣/٢٣٤٤/٢٤٨٥ رومينگ نوزادان  ٢٢٢٤  نگهباني اورژانس  ٢437 گروه قلب  ٢٢٤٣ اسكن پذيرش  ٢٣٩٨ آنژيوگرافي  

٢٣٣٤/٢٣٣٥ ١عفوني     ٢٤٧٠/٢٤١٠  ICU نگهباني روانپزشكي  ٢٤٨٧ گروه روان  ٢٣٤١ آندوسكوپي ٢٢٢٠ 
٢٤٨٦/٢٤٩٦ پزشك قانوني  ٢٢٩٥  PICU نگهباني كلينيك ٢٣٥١ مقيم آقايان ٢٣٧٦ نوار مغز  ٢٤٢٣ 

٢٤١٨/٢٤٩٤  نگهباني بلوك A ٢٢٢٣ مقيم خواهران  ٢٣٨١ مسئول آزمايشگاه  ٢٢٧٩ روان پزشكي زنان  ٢٣٣٩ معاونت درمان  
 نگهباني بلوك C ٢٣٧٨ مقيم ICU ٢٤٦٢ پذيرش آزمايشگاه  ٢٢٣٩ روان پزشكي مردان  ٢٥٠٣  
  ٢٣٨٧/٢٢١٩ ٢عفوني  برادران ٢رزيدنت سال ٢٢٣٥       


