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  ت اله کاشانی شهرکرد یمرکز آموزشی درمانی آ
  2واحدهاي فاز   پنجمطبقه   طبقه اول  طبقه همکف  طبقه زیرزمین

  2221  ریاست  OPU 2466مسئول  2036-2035  جراحی زنان   2403  کارشناس بیمه خدمات درمانی   CSR 2170-2431-2638–اتو کالو 
  2223  مدیریت   ICU4 2486-2487  2095-2094  دان جراحی مر  2760  مسئول انتظامات  2545  انبار کاال

  2210  مسئول دفتر ریاست   CCU 2490  طبقه دوم  2720  دفتر سوپروایزر اورژانس  2765  رادیولوژي 
  2172  حراست  2467 اتاق خدمات داخلی مردان   ICU II  2181-2180  2647  اتاق رزیدنت هاي جراحی  CT(  2629- رادیولوژي - سونوگرافی  (پذیرش 

  2183-2182  اموراداري  2517  اتاق خدمات داخلی زنان  2224  اتاق پزشک مقیم بیهوشی  2739-2735-2617  واحد ترخیص و رسیدگی   2648-2484  اسشوئی  و خیاط خانهلب
  2236  رسیدگی به شکایات -امور حقوقی   2482  نگهبانی  2230  پزشک بیهوشی  2401-2402  مددکاري   2774  غذاخوري پزشکان  

  2040  کارشناس امور بیمارستان  2476 رزیدنت بیهوشی  ENT  2194-2197اتاق عمل چشم و   2758  اتاق عمل اورژانس   2636  پزخانهمسئول آش
  2169  کارشناس اقتصاد و درمان   طبقه ششم  2177  و چشم ENTریکاوري    2734  )خانم مرتضوي( واحد صندوق ترخیص  2634  )سالن غذاخوري( آشپزخانه 

  2171  دبیرخانه  2462-2573-2465  داخلی اعصاب  2232-2233  چشم   2208  کارشناس بیمه تأمین اجتماعی  2627  سی تی اسکن
  2188  تحریرات   2590-2572  انکولوژي  2209  اتاق لیزر چشم    2741  صندوق پذیرش   2525  رابط تأسیسات

  2078  مسئول امور مالی  2563  نگهبانی  2164-2162  سوختگی - ENT  2770  بیمه نیروهاي مسلح  2621- 2622  تأسیسات
  2071  )دربانی(امور مالی   2561-2562  اسکیل لب  2196  2نگهبانی اتاق عمل   2418  امور مالی خواهران   2121  مسئول داروخانه

  2056  )نادري(امور مالی       ICU2 2198اتاق خدمات   2756  پذیرش اورژانس   2794  داروخانه
  2193  )خانم سیاح(امور مالی      NICU  2218   2661  اورژانس خواهران   2635  هتلینگ

  2064  )امینی (امور مالی   طبقه هفتم      2667  اورژانس برادران   2637  انبار داروخانه 
  2068  )طهماسبی(امور مالی   2606 پاویون رزیدنتهاي خواهر       2744  بستري برادران   2768  مهندس طاهري - کارگاه تجهیزات پزشکی
  2089  هاشمی )بایگانی(امور مالی   2616-2608 پاویون رزیدنتهاي برادر   طبقه سوم  2640  ي خواهران بستر  2295  نگهبانی زیرزمین

  2168  بخش تاج -کارشناس ایمنی و بحران  متفرقه  2298  مدیر خدمات پرستاري  2736  نگهبانی خروجی فوریتها  2628  اتاق پزشک رادیولوژي
  2270-2046  اتاق دوربین   2513  نقلیه  2299  سوپر وایزر  2658-2746  نگهبانی ورودي فوریتها  2625  اتاق عمل سرپایی

  2235  دفتر آذرخش  2543-2541-2632  انتظامات   2297  دفتر پرستاري  2658 اسکرین   2630  )روحانی مرکز(حاج آقا رفیعی 
  2179  امین اموال   2795-2409  مدارك پزشکی    2318-2319  بخش پیوند کلیه  2667 انس ژپزشک اور    

  2161  )بیک بکان (کارگزینی   2793  بایگانی مدارك پزشکی   2292  نگهبانی  2294  پزشک مقیم طب اورژانس  طبقه همکف
  2084  )دادایی(کارگزینی   2515  سنگ شکن  2243-2266  ارتوپدي مردان  2737  استراحتگاه پزشک  2424 - 0-2222  مرکز تلفن 

  2163  )یوسفی(کارگزینی   2773-2785  تجهیزات پزشکی آقاي احمدي  2331-2330  ارتوپدي زنان   2057  مسئول نقلیه  2323   55کد 
  2125  )مطلبی(کارگزینی   2776  نگهبانی پانسیون       2725  داروخانه کشیک  2100  مسئول فنی مرکز تلفن

  2060  )قاسمی (کارگزینی   2786  تایمکس  قدیم      2059  کارپردازيمسئول   2706  مسئول آزمایشگاه 
  2097  روابط عمومی و امور فرهنگی  2781  پاویون اینترنها برادران   طبقه چهارم  2201  تدارکات  2704  ه پذیرش آزمایشگا

  2626  )خانم فیاضی( سایت   2779  پاویون اینترنهاي خواهر   2398-2400   دفتر مترون   2764  ثبت بیماران اعزامی  2712 -2713  میکرو بیولوژي -سرولوزي
  2727   قسمت پژوهشی سایت واحد   2552  مسئول فنی آسانسور  2293-2291  ر آموزش دفت  طبقه اول  2719  بانک خون 
  2257  مدیریت کلینیک آموزشی  2043  )آشپزخانه( آسانسور  بیمار برچپ  2370-2369-2372  نروسرجري   2109  اتاق استراحت پزشک  2738  واحد تغذیه

  2228  کسورات  2044  )ترخیص( آسانسور بیماربر راست  2428-2427  ارولوژي   2123-2101-2107-2124   1اتاق عمل شماره   2659  تریاژ
  2226  تصادفات  2777  سرنگهبان   2788  بهداشت محیط–کنترل عفونتها   OR   2127پذیرش   2749-2752  سوانح 
  2425  دفتر گروه جراحی  2782  مرکز تلفن هاجر   2395  نگهبانی  2117  عمل اتاقCSR  2673-2670  جنرال 
ICU  2383  دفتر بسیج  2780  اتاق عمل هاجر       2126  ریکاوري   2672-2671  اورژانس  

  2324  پزشک پاتولوژي  2666  دفتر ریاست دانشگاه      2114  داروخانه اتاق عمل  2420  دفترخدمات 
  2313  مسئول پاتولوژي       پنجمطبقه   2102 اتاق عمل قلب   2761  الکترو

  2367  منشی پاتولوژي      2558  گروه  پرستاري مامائی دفتر   ICU1 2052اتاق خدمات   2727  سایت کامپیوتر 
  2320  چاپ و تکثیر زیرزمین      2548-2463  داخلی فوق تخصصی مردان  ICUI 2063 -2053  2767  ایستگاه پلیس

 EEG 2051  ICU  2455  کتابخانه  2واحدهاي فاز   2518-2514- 2516  داخلی فوق تخصصی  زنان  2065  قلب  
  2190  آبدارخانه مدیریت  2366  مسئول مدارك پزشکی  ENT 2481دفتر گروه  -تحقیقات بالینی  OR 2067نگهبانی   2387  مسئول واکسیناسیون 

CPR  2655      2364  کاربر  2483  فیزیوتراپی      
      2325  مدارك پزشکی  2488  اکو      2723  اتاق اسکن پرونده  مدارك 
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