
      

تلفن   مسئول بخش  طبقه  نام بخش
  تماس

  5455  مهدي وطنخواه اول 1جراحی مردان 
  5435  ماشااله رحیمی اول 2جراحی مردان 

ICU1 5456  ملیحه قصابی اول  
ICU2  5461  زهرا غالمی اول  

  5470  حوریه حاجی غفاري اول  اتاق عمل جنرال
کارشناس گروه جراحی، بیهوشی و 

  5439  میرحسینیوحید  اول  رادیولوژي

  5301  فریناز مقدسی  همکف  بهبود کیفیت
  حسابداري ترخیص

  5448  فاطمه اقبالیان  اول  *ساختمان امام علی 

  5247    رامین بنایی  همکف  تریاژ 
  5230  محسن گنجی زاده   همکف  داخلی جنرال

  5236  رامین بنایی   همکف  *اورژانس 
MRI*  5233  سید مهدي صالحی همکف  

  5225  سیماپاك منش همکف  زدیالیهمو
  5711  الهه حسین زاده همکف  شیمی درمانی

  5281  مرضیه خامه چیان همکف آموزش پرستاري
  5281  افسانه کجایی همکف  آموزش به بیمار

  5278  سعیده مهماندوست همکف  کارشناس ایمنی بیمار
  5289  صدیقه حیدري مقدم همکف  کنترل عفونت

  5718  زادهابوالقاسم قاسم  همکف  حراست
  5537  مهندس جواد اسدي همکف  خدمات
  5442  وحید صمدي همکف 1درمانگاه 
  5441  شیما جهانگیر همکف 2درمانگاه 

  5343  احسان منتظر همکف رادیولوژي
  5344  احسان منتظر همکف  سونوگرافی

  5386  شیما جهانگیر همکف  نوار مغز
  5409  الهه میانه ساز همکف  فیزیوتراپی
  5374  آقاي شاطري مکفه  سنگ شکن

  5348  احسان منتظر همکف  سی تی اسکن
  5336  شیما جهانگیر همکف  اکو و تست ورزش

  
  

  تلفن تماس  مسئول بخش  طبقه  نام بخش
  5339  فهیمه سربندي   همکف  تحقیقات تروماو بالینی

  5709  فاطمه هوایی همکف  تراکم استخوان
  5450  گیرشیما جهان همکف  آندوسکوپی و کولونوسکوپی

  5269  حمید حسین زاده همکف  دفتر ریاست
  5725  محمد بیگی  همکف  دبیرخانه

  5337  حمید حسین زاده همکف  روابط عمومی 
کارشناس نظارت بر درمان  

  5272  حمیدرضا فرحدل  همکف  رسیدگی به شکایات

  5334  صدیقه ثابتدکتر  همکف داروخانه
  5257  فاطمه شعبانی مقدم همکف پذیرش

  5714  خانم اصغري همکف بداري ترخیصحسا
  5707  جواد حاجی زاده همکف واحد مددکاري

  5288  فاطمه خمیسی همکف اطالعات
  5665  فخرالدین باقري همکف نقلیه

  5525  مریم یاوري  زیرزمین  آموزش پزشکی
  5293  يزهرا سرافراز زیرزمین کتابخانه
  5404  مریم محلوجی زیرزمین تغذیه

  5295  بهرام علی اکبري مینزیرز  سمعی بصري
  5520  فخرالسادات عمارتی زیرزمینکارگزینی و آموزش کارکنان

  5294  طیبه عبداله زاده  زیرزمین  امور  پرسنلی
  5716  محبوبه عبدالهی  زیرزمین  امور رفاهی پرسنل
   5292  مهدي توکلی زیرزمین  امور مالی پرسنل

IT 5290  موسی طائی زیرزمین  
  5385  حسن کوشا مینزیرز آزمایشگاه
  5379  علی عقیقی  زیرزمین  بانک خون

CSSD 5311  محمدهادي کاظم پور زیرزمین  
  5405  نرگس زیلوچی زیرزمین  بهداشت محیط

  5405  معصومه آزادي زیرزمین  بهداشت حرفه اي
  5401  مریم محلوجی زیرزمین آشپزخانه
  5375  محمدگیو زیرزمین تاسیسات

  5372  باقري فخرالدین زیرزمین  انبار
  5372  حمید دربانی زیرزمین  اموال

  





  پرسنل جدیدالورودراهنماي 
!ار گرامیکمه 


ضمن خوشامدگویی

پمفلتی که در دست دارید حاوي 
معرفی اطالعات ضروري در خصوص 

.می باشد   بیمارستان  
 

بلوار قطب  -کاشان: آدرس
جنب دانشگاه علوم  -راوندي

  پزشکی
  

  
Email:beheshtihospital@kaums.ac.ir  

  
  :تلفن تماس

29-55540026031  
  555400:دورنما
  87159/81151: صندوق پستی

 
:تهیه و تنظیم  

 آموزش پرستاري
)ویرایش سوم( 1397پاییز  





  تلفن تماس  مسئول بخش  طبقه  نام بخش
 5575  باقرزادهزهرا   چهارم  1داخلی 

 5572  ناهیده فخاري چهارم  2داخلی 

  5581مرجان شب زنده دار چهارم  4داخلی 
 5567  معصومه شعاعی چهارم  عفونی

کارشناس گروه 
  5577  خانم چراغی چهارم  اعصاب و عفونی

کارشناس گروه 
  5579  زهرا صباحی چهارم  داخلی و پوست

CCU1 5463  منیره نجارزاده  سوم  
CCU2  5600  یزهرا غالم  سوم  
ICU3  5603  شهره پرویز  سوم  

ICU OH 5598  حسن هاشمی خواه  سوم  
  5591  نرگس نادري  سوم اطفال

  5228  اشرف جمالدار  سوم *آنژیوگرافی
  5229  محمدتقی رضوانی  سوم *اتاق عمل قلب

  5234  مهدیه نیک مهر  دوم  *3داخلی 
  5415  صدیقه دانشیار دوم بستري زایمان

  5559  انطیبه عصاری دوم زایمان
  5449  يصدیقه سرافراز دوم  بخش نازایی

NICU 5423  معصومه تقی زاده دوم  
  5414  معصومه تقی زاده دوم نوزادان

  5431  زینب دامن افشان دوم جراحی اعصاب
  5425  زهرا آقایی دوم جراحی زنان

کارشناس گروه 
 قلب و اطفال

  5562  خانم فخري دوم

ري تبس
 *آنژیوگرافی

  5235  یمریم کاله  اول

OH PICU* 5539  حسین اخالقی  اول  
  

  : طبقات ساختمان

پرسنلی،امور  امور کارکنان، آموزش کارگزینی،اموراداري، :زیرزمین
،کتابخانه،آموزش پزشکی، بهداشت، تغذیه، آشپزخانه، ITامور مالی،رفاهی،

کنفرانس،  سالن بصري،- ،سمعیCCSD آمفی تئاتر،اموال،نمازخانه،انبار،
  ، تاسیسات رختشویخانهبانک خون، آزمایشگاه،

 کنترل عفونت،اکسترا فیزیولوژي،  ،2درمانگاه  ،1درمانگاه  :همکف
، CTscan ،و سونوگرافی رادیولوژي همودیالیز، درمانی، شیمی

اورژانس تریاژ و حسابداري ترخیص،واحد مددکاري،پذیرش، فیزیوتراپی،
بیرخانه،تحقیقات فروشگاه،مدیریت،د تروما، تصادفات و اورژانسداخلی،

آموزش به تروما،حراست، داروخانه، دفتر پرستاري، آموزش پرستاري، 
، ناظر و رسیدگی به شکایات اطالعات ، فتوکپی ، روابط عمومیبیمار، 

  بیمه، دبیرخانه،  بانک رفاه کارگران

، جراحی  1بخش هاي اتاق عمل عمومی ، جراحی مردان  :طبقه اول
فتر بهبود کیفیت، دفتر گروه جراحی، ، د ICU1 ،ICU2،  2مردان 

  بیهوشی و رادیولوژي

، بخش هاي جراحی اعصاب ، جراحی زنان ، بستري زایمان :طبقه دوم
  ، زایمان، دفتر گروه اطفال و قلب  NICU، نوزادان ،  نازایی

،  ICU3 ،CCU2،CCU1، ICUOHبخش هاي اطفال، :طبقه سوم 
PICU )در دست احداث( 

، عفونی، دفتر  4، داخلی  2، داخلی  1اي داخلیبخش ه :طبقه چهارم
  گروه داخلی، پوست، اعصاب و عفونی

  :ساختمان امام علی  

  اورژانس جراحی و تصادفات ، پذیرش تریاژ :همکف 

   حسابداري ساختمان امام علی،  OH PICU آنژیوگرافی، بستري :طبقه اول 

  3بخش داخلی  :طبقه دوم      

  راحی قلب ، آنژیوگرافیاتاق عمل ج :طبقه سوم 

  مجتمع پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید بهشتی

  1369: سال تاسیس

  مترمربع 40000:زیر بنا

    604: تعداد تخت مصوب

  475: تعداد تخت فعال

  خدمات درمانی: سطح بندي

  یک :درجه ارزشیابی

  مسئولین بیمارستان

مدرك   نام و نام خانوادگی  سمت
  تحصیلی

  داخلی
  تماس 

  محمدرضافاضل دکتر  رئیس
تخصص م

  بیهوشی
5270  

دکتر محمدحسین   مدیر
  5270پزشک عمومی  مکی

  داود خیرخواهدکتر   معاون درمان
متخصص 

  اطفال
5271  

معاون آموزشی و 
  پژوهشی

  محسندکتر 
  رضوي زاده 

فوق تخصص 
  گوارش

5525  

مدیر خدمات 
  پرستاري

  شهال رفیعی
کارشناس 
  پرستاري

5283  

  مهدي   رئیس امور اداري
  حاجی نوروزي

 کارشناس
اداري  مدیریت

  و مالی
5307  

  مهدي توکلی  امور مالیرئیس 
 شناسکار

  حسابداري
5292  

  .موارد ستاره دار مربوط به ساختمان امام علی است*  


