
 خانم حیدری مقدم و کاظمی

مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان چارت تشکيالتی دفتر پرستاری
 

مدیر خدمات پرستاری                        

 

 

:نترل عفونتک انکارشناس  :منشی                            :سوپروایزر آموزشی           :کارشناس آموزش    :سوپروایز بالینی     :سوپروایزر بالینی       :سوپروایزر بالینی   :سوپروایزر بالینی   :سوپروایزر بالینی   

راضیه نساجیان لیال عرب  مرضیه خامه چیان افسانه کجایی    مریم شاکریان  علیرضا فرح دل مرضیه نوروزی  سکینه جدی 
 

  :در گردشسوپروایزر                        
 

                                        
ملیحه       

 عرب
فرزانه  

 فالح
معصومه  

 شعایی

زهرا  
 غالمی

زهرا  
 آقایی

حوریه  
حاجی غفاری 

معصومه  
 فیفایی

سیدمرتضی  
 قپانی

محسن  
هاشمی خواه

عباس  
زاده محسن

جعفر  
 مقدسیان

محمدتقی  
 رضوانی

امیر حسین  
 تجلیان

اصغر  
 معتمدی

حسین  
 اخالقی

داوود  
 باقری

علی اکبر  
 صالحی

 

   سرپرستاران                       

 

2اطفال  

1اطفال    

  نرگس نادری
ICU3 

  شهره پرویز
CCU 2 

  اصغر معتمدی نژاد
CCU 1 

  منیره نجارزاده
شیمی درمانی
دیالیز  الهه حسین زاده

 سیما پاک منش
 

)امام علی(جراحی تریاژ  

  امیرمسعود تجلیان
)امام علی(اورژانس جراحی  

  امیرمسعود تجلیان
تریاژ داخلی
  ماشاله رحیمی

داخلیاورژانس
  ماشاله رحیمی
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  طبقه سوم                                                                                                                                                 

 
 ICU 4 

 اشرف جمالدار
)امام علی(اتاق عمل جراحی قلب   

  محمد علی حیدریان
)امام علی(آنژیوگرافی  

 سید رتضی واقفی
 

P.ICU 

  
)ساختمان امام علی(پست آنژیوگرافی  

 معصومه فیفایی
 اتاق عمل جنرال
  مهین تسلیمی

ICU 2 

  زهرا غالمی
ICU 1 

  ملیحه قصابی
2جراحی مردان  

  جعفر مقدسیان
1جراحی مردان  

  فاطمه بصیریان
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 عفونی

 معصومه شعایی
4داخلی    

 حسین اخالقی
2داخلی   

  فاطمه آدمیان
1داخلی  

  زهرا غالمی
)ساختمان امام علی(3داخلی  

  فرزانه فالح
جراحی زنان
 زهرا آقایی

 جراحی اعصاب

  محمدتقی رضوانی
 بستری زنان زایمان

  مهدیه صابری
 نوزادان

  معصومه تقی زاده
NICU 

  معصومه تقی زاده
 زایمان

  شهناز علیزاده
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    تاریخ کنترل     منشی     کمک بهیار   بهیار   پرستار  بیمارستان بهشتیمجتمعآمار پرسنل درمانی  
  

  

 طبقه چهارم


