
 )خالصه شده مجموعه دانشگاه (شماره تلفنهای داخلی                                      
 0900 خدمات  0189 آموزش  شماره معاونت دانشجوئی  5802 انفور ماتیک ستاد  شماره ستاد دانشگاه 

 1200 دبیر خانه        1355 آزمایشگاه تحقیقات    0022 دفتر معاونت        0020 آمار و فن آوری اطالعات  0222 دفتر ریاست دانشگاه  

 1205 موزشآ           1301 کارپردازی          0021 امور خوابگاهها     0125 پردیس امور عمومی    0232 معاونت توسعه      

 شماره  بیمارستانها        شماره  دانشکده دندانپزشکی   0032 امور مالی          0132 نقلیه                0122 نهاد رهبری       

 0222 والیت بیمارستان  0115 ریاست دانشکده       0022 امور اداری          0102 اموال              0200 حراست         

 0223 " " 0110 موزش  آ           5712 تربیت بدنی          0100 انبار               0212 گزینش           

 0222 " " مدیریت 0112 تلفنخانه            0002 قرآن و نماز          0120 و آمفی تئاتر برق و تلفن    0223 بازرسی         

 0022 شهید رجائیبیمارستان  شماره دانشکده  پرستاری    5750   مدیریت فرهنگی   0132 )مسئول (انتظامات       0333 روابط عمومی    

 0023 "  "   " 1522 نشکدهدفتر ریاست دا   0003 کارشناس فرهنگی      0202 انتظامات ستاد          0330 روابط عمومی     

 0021 " " مدیریت "  1520 معاون اداری و مالی   0020 دبیرخانه          0102 انتظامات پردیس         0252 مدیریت توسعه     

 0122 بیمارستان قدس  1535 امور اداری        5715 مشاوره  9 تلفنخانه مرکزی 0202 رئیس کارگزینی    

 0123 "  "  1532 امور مالی         0022 امور رفاهی        0112 کانون بازنشستگان      0200 زینی کارشناس کارگ 

 0120 "  امور مالی " 1502 دبیر خانه          5750 کار پردازی  5032 پیمانکار تا سیسات     0202 کارشناس کارگزینی  

 0222 بیمارستان بوعلی  1530 خدمات           0000 کمیته انظباطی       رهشما معاونت آموزشی        0222 رئیس مهندسی مشاغل

 0223 "   " 1232 کارپردازی          0013 داره تغذیه ا        0522 دفتر معاونت          0220 کارشناس تشکیالت   

 0220 "  مدیریت " 1512 آموزش           5700 فیش فروشی غذا     0552  آموزش بالینی        0220 کارشناس آموزش   

 0522 بهمن  00بیمارستان  1525 سالن کنفرانس      شماره معاونت غذا ودارو    0520 آموزش مداوم پزشکان      0205 دبیر خانه        

 0523 " " " 1505 بسیج دانشجوئی      1202 دفتر معاونت       0502 نقل و انتقاالت         0222 بایگانی         

 0022 بیمارستان کوثر  شماره دانشکده بهداشت      1203 حسابداری           0531 دبیر خانه            0352 مدیریت بودجه         

 0023 "  " 1022 دفتر ریاست دانشکده   1200  امور داروئی       0532 امور مالی 0322 کارشناس بودجه    

   1025 معاون اداری و مالی   1201 امور اداری        0532 ستاد شاهد و ایثارگر      0303 الی مدیریت امور م   

 شماره بیمارستان شفاءتاکستان 1022 امور اداری          1202 کارگزینی         0502 تحصیالت تکمیلی      0300 معاون مدیریت مالی  

 0223 ریاست بیمارستان    1022 دبیر خانه           1205 تجهیزات پزشکی    5208 علمیامور هیئت       0312 اعتبارات         

 7885  حوزه مدیریت  1030 آموزش  1200 ئی غذامواد آزمایشگاه  شماره معاونت تحقیقات وفن آوری 0302 رسیدگی         

 0222 سوپر وایزر         1032  مالی امور         1200 ازیکارپرد         0022 دفتر معاونت            0310 پرداخت ودریا فت 

 0222 حسابداری           1012 کارپردازی         شماره  دانشکده پزشکی      0010 دبیر خانه              0330 امور مالی بازنشستگان

 0222 پذیرش            شماره نشکده پیراپزشکیدا   1322 ریاست دانشکده      5238 امور مالی  0302  دفتر فنی مدیریت    

 0222 اورژانس            1222 دفتر ریاست دانشکده   1321 اداری و مالی معاون   0002 مرکز رشد             0322 مدیرخدمات پشتیبانی 

 0330 آزمایشگاه       1222 اری و مالیمعاون اد  1332 دبیر خانه          0000 امور بین اللمل         0323 کارشناس خدمات   

 0202 بیمارستانتلفنخانه  1232 امور مالی 1302 امور مالی          5278 انتظامات  0320 کارپردازی 

 0201 انتظامات           1202 امور اداری         1320 تحصیالت تکمیلی    0000 کارپردازی              0235 کارکنانامور رفاهی  


