
تقیم بیمارستان شهید دکتر بهشتی سشماره تلفنهای داخلی و م    

 -روان زنان-ساختمان آموزش تلفن سایر
 نوروتیک

 ساختمان اداری  تلفن ساختمان اورژانس تلفن

وفا(خانم آموزش بالینی ) 222 داروخانه 222  232-302  ریاست ومدیریت 222 بخش اورژانس 

ابراهیمی(خانم )کتابخانه  222 انبار داروئی 223  اتاق EOC 33212300 تریاژ  222 

 روابط عمومی  221 تزریقات 220 پاویون  انترنها )خ( 222 آشپز خانه 212

 کارشناس ایمنی و بحران )خانم چالویی( 232 پزشک اورژانس 222 پاویون رزیدنتها  203 آمبوالنس 212

 امور اداری 222 پذیرش اورژانس 222 آقای دکتر قریشی  201 حراست 220

 دبیر خانه 222 رسیدگی به شکایات 212 خاتم دکتر شعبانی  202 نگهبانی  212

212-222  مسئول خدمات 220 ترخیص 221 آقای دکتر رضائی 213 درآمد )آقای زینتی( 

232-220 مدارک پزشکی  222 شیروانی(آقای مسئول حسابداری) 222 بانک 222 بخش روان زنان   

بیمهنماینده  222 مهدیخانی(آقای دریافت و پرداخت) 222 مخابرات 0 روان شناس بالینی) خانم حریری( 222   

232-220 معاونت درمان 601 33022200    )آقای آقاجانلو(حسابداری تعهدی 232 (99) کد CPRکد  222 دوگانه –بخش نوروتیک  

فتحی(آقای کاردرمانی ) 200 داروخانه رجائی 33322221   )آقای بهرام(اموال  202 77کد Aggressiveبیمار  -- 

3-33111002 تقیلو( اقایانبار ملزومات) 222 بیمارستان شفیعیه  محمدی(آقای تدارکات) 221 سوپروایزر 222   

2-33111220 عبدلی( مهندس آقای)  202 مترون )بیمارستان ( 223 رختشویخانه 221 بیمارستان ارتش  IT 

شفیعی(آقای بهبود کیفیت) 220 رادیولوژی 222 تاسیسات   232 بیمارستان بهمن 33232222  

قریشی(خانم واحد تغذیه ) 211 آموزش 33231200 بیمارستان آ...موسوی 33232000  بهداشت محیط  223 

 فکس تدارکات 33222200 مسئول آزمایشگاه 222 ساختمان درمانگاه تلفن بیمارستان ولیعصر 3302322

امام حسینبیمارستان  33022000 222- 221 پذیرش درمانگاه 222   دفتر ریاست 33212101 آزمایشگاه 

صادقی(خانم مسئول درمانگاه ) 222 )ولیعصر( MRIمرکز  -3323232  222-202  اموراداری 33222202 بخش روان مردان 

)خانم اسالمیان( مددکاری MMT 221 222 بسیج مرکز 223  امور مالی 33222202 

موسویداخلی بیمارستان   202 تیک  وروانشناس نور 212  کس ریاست ف 33212103 روانشناس) روان مردان ( 222   

231                          33222002 داخلی بیمارستان ولیعصر 202 CMHC 33212102 )پزشک اورژانس  223 دفتر پرستاری)فکس 

 واحد پژوهش 202 تاالر ECT 202 230 داخلی ستاد دانشگاه 203

  (صیدی )آقای ترخیص 222 رزیدنت آقایان 222   ستادهدایت  33232221

222-222   طب اورژانس ولیعصر 33023212 392تجهیزات پزشکی  33220022 رزیدنت خانمها    

 بهداشت حرفه ای  223     آزمایشگاه بوعلی 33322231

       دانشگاه علوم پزشکی 33022000

 توجه:

 تماس بگیرید *1#ای اطالع یافتن از شماره داخلی خود با شماره بر. 


