


  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
1 

 

   حوزه ریاست

  380  7706767    7713550  دفتر ریاست

  223  7723334    7724514   روابط عمومی

  275   7759997   7756820   حراست

  306   7722074   7715857  نهاد رهبري

  217   7705831   7703058   هسته گزینش

  389      7722096   امور ایثارگران

  389     7757880  دفتر کارآفرینی 

  223     7715165   یم ارباب رجوع تکر–ارتباطات مردمی 

  224     7753732   رسانه  ـانشارات ـ سمعی بصري 

  216   7715159   7705099  بسیج جامعه پزشکی

  284     7716733   اداره بازرسی 

  272     7720118   آمار 

  279    7758021   کارشناسان اداره بازرسی

 
   



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
2 

 

  معاونت توسعه مدیریت و منابع

  340  7721260  7724084  توسعه دفتر معاونت

  352    7758889  مدیر امور عمومی 

  341    7722869  مدیر مالی 

  349    7706400  معاون مدیر مالی 

  353    7751222  کار گزینی 

  356  7702522  7702522  مدیر بودجه 

  357    7712132  کار گزینی صدور احکام 

  358    7724532  آموزش ضمن خدمت 

  355    7703043  کارشناس بودجه 

  348    7702303  نقدي تنظیم حساب 

  235    7700042  تدارکات  

  246    7754140  امور رفاهی 

  241    7717998  نقلیه 

  228    7706470  دبیر خانه 

  322    7726049  امور حقوقی 

  233    7701800  امور مالی خدمات 

    7701700  هیات رسیدگی به تخلفات اداري 

  326    7715166  کارشناسان حقوقی 

  325    7720087  ول اداري مدیریت توسعه سازمان تح

  342    771311  رسیدگی به اسناد 

  290    7717090   منازل سازمانی رفاهی

  230    7702820  حسابداري طرحهاي عمرانی 

  347    700372  دریافت وپرداخت 



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  معاونت آموزش، تحقیقات و فناوري

  300  7706443  7703044  آموزشی  معاونتدفتر 

  312    7722243  امور پژوهش

  315  7728034  7760335  م آموزش مداو

  316    7714579  امور مالی آموزشی 

  303    7726352  مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  

  319و318     7713087    دانشجویان شاهد و ایثارگر –آموزش مداوم 

  313    7752028  پژوهش 

  311    7711332  اداره خدامات آموزشی 

  303    7716567  تدارکات آموزشی

  

   



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
4 

 

  درمانمعاونت 

  260  7722073  7703042  دفتر معاونت درمان 

  261    7758020  امور آزمایشگاهها

  366-364      7714890  پیوند اعضاء - دفتر پرستاري ومامایی 

  284    7703884  مسئول نظارت بردرمان 

      7706417  کارشناس نظارت بردرمان 

267    7753113  کارشنلسان نظارت بردرمان 

    

  



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
5 

 

  دارو و معاونت غذا

      6162644 --  6162603   --  6706443                       غذا و دارومعاون 

   6162637 اداره دارو سرپرست

   6162603 معاونت غذا و دارو دفتر

   6162605  --  6162643        ییاداره نظارت بر مواد غذا سییر

   6162662 -- 6162638- 41              یینظارت بر مواد غذا کارشناسان

   6162645  --  6162658     یو روابط عموم و توسعه قیتحق دفتر

  6162636  --  6162635                      نظارت بر دارو واحد

   6162624 ضوابط و شناسه نظارت کارشناس

   6162649 صدور پروانه و شناسه نظارت کارشناس

   6162650 هینقل

 6162653 6162651   یگانیو با رخانهیدب مسئول

              6162652 رخانهیدب

   6162654 مخدر يدارو عیواحد توز 

   6162648 ساتیتأس

   6162660 یرنگ سنج یمیش بخش

   6162661 شگاهیمسئول آزما کارشناس

   6162663 یو سم شناس یکروبیبخش م 

   6162664 شنیو است ییمواد غذا یمیش

       6162664   یو بهداشت یشیآرا

    



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  و فرهنگی معاونت دانشجویی

    6702142  --  6162623   -- 6162602   یو فرهنگ ییدانشجو معاونت

   6162608 یو فرهنگ ییدانشجو دفترمعاونت

   6162647 ییمرکز مشاوره دانشجو

   6162618 انیدانشجو یانضباط يشورا

   6162631 یدانشجوئ اداره

   6162622   --  6162621           یبدن تیترب اداره

  6703905 حراست

                   6162630  --  6162626  ینگو فره یرفاه امور

           6162620-5 --6162627- 8   یفرهنگ و هیتغذ، ییدانشجو امور

      6162634   يادار امور

    6162632  --  6162633  يو کارپرداز یمال امور

    



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
7 

 

        معاونت بهداشتی

  202  6602040  6602040  معاون بهداشتی

  202  6602040  6602040  مسئول دفتر 

  205  6602174  6602174  سئول دفتر م

  206  6632299  6632299  معاون اجرایی 

  204      معاون فنی

  225      کارشناس پژوهش

  238    6701867  رئیس اموراداري 

  239    6701867  پرسنل اداري

  230      بایگانی

  244      تایپ و تکثیر

  222    6604499  امور عمومی

  220    6613462  دبیرخانه

  222    6604499  مسئول تدارکات

  200- 201     660017-18   مخابرات

  253      تأسیسات

  254      انبار ملزومات

  227      آبدارخانه

  262    6606091  نقلیه

  271    6635700  بانک رفاه شعبه مرکز بهداشت

 258    6606090  یامورمال سیرئ

 241    6606090  يحسابدار

  245      اموال نیام

 223    6701450  ) یهاشم ،یی(بابا نهیهز



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
8 

 

        شتیمعاونت بهدا

 223    6701450  نهیهز

  242      درآمد

 257    6632224  حراست  مسئول

 261    6632070  ینگهبان

  266    6639007  تغذیه  مسئول

 223    6706031  ها پیشگیري و مبارزه با بیماري رگروهیمد

   231   6610400   ریم.ب. واگ پرسنل

 234     6620023  ریم.ب. واگ پرسنل

 221   6602089  ریم.ب. واگ پرسنل

 255    6627700  سرما رهیزنج

 207    6607260  يا بهداشت محیط و حرفه رگروهیمد

 272    6700404  يبهداشت  محیط و حرفه ا پرسنل

 221    6602089  يبهداشت  محیط و حرفه ا پرسنل

 232    6607260  مسئول بهداشت حرفه اي کارشناس

 203    6627800  سالمت يتوسعه شبکه و ارتقا رگروهیمد

 260    6632069  گسترش  پرسنل

 211    6632069   شگاهیآزما

 248    6701012  سرور  مسئول

  226      ثبت مرگ کارشناس

 296    6705752  پزشک خانواده  يراهنما تلفن

  233    6602434  سالمت خانواده و جمعیت رگروهیمد

  229-235      6706033  خانواده  پرسنل

 213    6634214  بهداشت مدارس و دهان و دندان رگروهیمد



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
9 

 

        یاونت بهداشتمع

 236    6634214  مدارس  پرسنل

 218    6606070  آموزش و ارتقا سالمت ارتباطات، رگروهیمد

 217    6606070  یعموم روابط

 217    6704368  نیرابط کارشناس

 263    6704368   کتابخانه

 215    6704368  بصري سمعی

 224    6708061  بهداشت روان  مسئول

 226    6708061  بهداشت روان پرسنل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
10 

 

        ستاد مرکز بهداشت شهرستان

 281-280                    66335470  مرکز بهداشت  سیرئ

  281     6621862  ر                         دفت مسئول

 295    6701967                  يمسئول امورادار

 249     6701968                                          تدارکات

     230        یگانیبا

 275                                                                     ریو تکث پیتا

 293                  6632169                          خدمات  مسئول

 201-200                      660017-18                            مخابرات

 287    6632400  رخانهیدب

 256                                                                    مرخصی صدور

 254          ملزومات انبار

  279                                           آبدارخانه

  253                                                                               ساتیتأس

  265    6701893                           هیلنق

 271    6635700           رفاه شعبه مرکز بهداشت بانک

 246    6613463                           يحسابدار 

 247     6613463               اموال  نیام

  251                  6701968              درآمد

  276      تغذیه                واحد مسئول

 257                       6632224                                   حراست مسئول

  261       6706030                          ینگهبان

  286    6701863  گسترش                             مسئول

 291               6701863                         گسترش پرسنل



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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        هداشت شهرستانستاد مرکز ب

 294      6701968                                     کارشناسان

    300                                   ییدارو امور

  299                               شگاهیآزما

  248          6701012                           سرور

   297    6602079      اه يماریمبارزه با ب و يریشگیواحد پ مسئول

  288         6602079   ها يماریمبارزه با ب و يریشگیپ پرسنل

 277                 6621863   ها يماریمبارزه با ب و يریشگیپ پرسنل

 285    6621863      ها يماریمبارزه با ب و يریشگیپ پرسنل

 292    6630540                        يهار مرکز

 255    6627700                      سرما رهیزنج

 210    6701866      تیخانواده و جمع میتنظ واحد مسئول

 209    6606080                     خانواده پرسنل

 278       6606080                          خانواده پرسنل

 273               6606080                           خانواده پرسنل

 274                 6600276              طیحم بهداشتمسئول 

 216              6635470             طیبهداشت مح پرسنل

 267       6606051                 طیبهداشت مح پرسنل

 212     6639008               يا بهداشت حرفه مسئول

 219    6639008          يا بهداشت حرفه پرسنل

  300      و ارتباطات آموزش

    

  

   



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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   يشهر یدرمان یمراکز بهداشت

  7722511   )1ش يدیروئیپوتیه ي(غربالگرمرکز مسجدجامع 

 7727000                           يا رهیم مرکز

     7775140                         اکرم امبریپ مرکز

      6652210                       يامام حسن عسگر مرکز

 2702340                            ینیامام خم مرکز

         2122134                               عصریول گاهیپا

 2851400                           صفاشهر گاهیپا

 2918669                              )88خرم ( گاهیپا

 2802080                           )88( سانیپرد گاهیپا

       7224686                             اهللا هیبق مرکز

      7203553     )88) (نبی(حضرت ز هیفاطم گاهیپا

 7602986                        انیخوراک مرکز

   7756776          سالمت گاهیپا

 7503548                             يد

   7717552          تیاهل ب گاهیپا

 7223900                       انیجندق مرکز

 7773178          )88بهمن ( 22 گاهیپا گاهیپا

      7736833                        یزارع مرکز

 7722761                  شهداء مرکز گاهیپا

 7201200            )88(یالنب حانهیر گاهیپا

    7748679                     يصبور گاهیپا

 6606050  6606055                  چمران مرکز

  6567924      )88) (هیمدرس (مهد گاهیپا گاهیپا



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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   يشهر یدرمان یمراکز بهداشت

 8601765  --  8601867             (ع) نیامام حس مرکز

 8604657       )88خرداد ( 15 گاهیپا گاهیپا

 8842002  -- 8744757             (ع) امام صادق مرکز

   744188              )88فجر ( گاهیپا گاهیپا

  8618240                            مرکز الزهرا 

        8840330          )88((س)الزهرا  گاهیپا گاهیپا

               8850421                )88آنا ( گاهیپا

           8612843              ثاریا گاهیپا

 8822260  8824635  یعبداله مرکز

 8802226   2ش يدیروئیپوتیه يحدغربالگروا گاهیپا

         8834024  )88بعثت(

   8815774                     )88قدس ( گاهیپا

 8804177                          (ع) امام رضا مرکز

        8812918  (ع) امام رضا گاهیپا گاهیپا

 8840153  حضرت ابوالفضل(ع) گاهیپا

    8825512  )88سوم خرداد ( گاهیپا

 8867635  یفرقان مرکز

 8869282  )88( یخازن گاهیپا گاهیپا

 8862926  --  8863688  (ع) یالنق یامام عل مرکز

 8755004  )88((ع) امام صادق  گاهیپا

                  8863000  )88( نایس گاهیپا

 8766664  )88( (عج) اباصالح گاهیپا

  6603080  --  6706032                    یچ پنبه مرکز



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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   يشهر یدرمان یمراکز بهداشت

   6614968                                       ریت 7 گاهیپا

   6635222                        نیدوازده فرورد گاهیپا

 6553538                                    الدیم گاهیپا

          6161184                  )88( یگانیگلپا گاهیپا

 2809555              )ی(خصوصسانیپرد مرکز

 2809555              )88( سانیپرد گاهیپا

          8906160  )یشاهد(خصوص مرکز

  8906160  )88شاهد( گاهیپا

   7737080  (ع)نیرالمؤمنیمرکز مشاوره ام

 6704345  (مرکز سل)(ع) بن جعفر  یمرکز موس

 8618008  يرفتار ي ها يماریمرکز مشاوره ب

      

       
       
       
       
       
  
  



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  ییروستا یدرمان یمراکز بهداشت

  2523224600                                   مرکز قنوات

 2523363466            جنت آباد

 2523263666                         حاجی آبادآقا

 2523263388                 حسین آبادمیش مست

 2523210344                                           سراجه

 2525223655                                       مرکز دستجرد

  252223430                                       پ دستجرد

 2525383300                                         زیزگان

 252433432                                           سناوند

 2525373440                                      فوجرد

 2525363300                                        کندرود

 2525353400                                گیو

 2525323400                 نایه

 2525212262      وشاره

 2526333400                                       مرکز پاچیان

 2526283315                  محمودآباد

 2526333441                     جعفرآباد

 2526333370      پاچیان

 2523663211  مرکز سلفچگان

 2523233388      تاج خاتون

 2523243555       جنداب

 2523663440   سلفچگان

  2523463366                سنجگان



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  ییروستا یدرمان یمراکز بهداشت

 2523273244  راهجرد

 2523483286  زواریان

 252473435           یکه باغ

 2524223230                      مرکز کهک

 2524223493                        پ کهک

 2524323400                         وشنوه

 2523443022                               ونارچ

 2524433232  ورجان

 2524453500                    قبادبزن

 2524383261  سیرو

 4453444252                    میم

 2524343400                صرم

 2524343002                           خورآباد

    2526222530                                    هیمرکزجعفر

  2526222050                                      هیجعفر پ

    2526373242                    آبادطغرود دولت

  2526333666                          پستگان

  2526353340                          الویرآباد

  2526223310                        باقرآباد

  2526223946                               طغرود

  2526273331                             آبادانقالب علی

  2524273230                         فردو مرکز

  2524273230                                                فردو



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  ییروستا یدرمان یمراکز بهداشت

  2524373893                                               ویریچ

  2524343332                                        قاهان مرکز

  252423418  وسفونجرد

    2525253304                                             کهندان

  2525333311                                                       نویس

  2525283230                                                   مهرزمین

     252233223                                              چاهک

  25252343455                                               قاهان

    2524333355                                     قلعه چم مرکز

  2524423319                                       آبادنیزار علی

  2523563400                                             طایقان

  2524353369                                    خاتون خدیجه

  2523783323                                    آبادنیزار حسن

     2523763244                                                نیزار

    2523323211                                        مرکزقمرود

  2524333355                                                 آباد مشک

  2523322211                                              قمرود

  2523543228                                                 سفید کوه

  2523533530                                                 قلعه ملک

   باغک

  2524283084                                     مرکزکرمجگان

  2524243677                                             ابرجس

            2524243361                                              بیدهند



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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 مراکز بهداشتی درمانی روستایی

      2524283344                                          کرمجگان

  7253604  -- 7253299                               مرکزجمکران

  7253604  -- 7253299                                    جمکران

   7254090  یگرگاب



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  )115اورژانس هاي پزشکی ( کز مدیریت حوادث و فوريمر

 7774411 -- 7774422  استیدفتر ر

 7104110  مرکز معاونت

 7104146  يامورادار

 7104144  مرکز یفن کارشناس

 IT  7104111 واحد

 7776553  سپجید

 7774477  سپجید

 7104131  تیفیک کنترل

 7104133  تیفیک کنترل

 7104148  تیفیک کنترل

 7104119  تیهدا ستاد

 7104141  آموزش

 7104136  هینقل

 7104135  یپزشک زاتیتجه

 7104125  -- 7104139  ها گاهیپا امور

 7104127  یمال امور

 7104140  یمال امور

 7104109  کارپرداز

 7104134  ملزومات و دارو انبار

 7104138  ینگهبان

 7104117  شرکت دفتر

  7104104  ساتیتأس

  EOC  7101450کارشناس 



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  115رژانس اوهاي  پایگاه

 2705125 (ره)ینیامام خم

 7236600 یجندق

 6653080 (ع)حسن امام

 8618220 دمعصومیس

 7831553 يصبور

 7702280 دانشگاه

 8817172 (ع)نیحس امام

  سالمت

 2602877 انقالب

 2900555 يجمهور

 6606611 (ره)یدبهشتیشه

 7787600 خرداد 15

 09198702553 فارس جیخل

 3373019 (عج)يالمهد

 3372044 بمهتا

 6665454 یعوارض

 09198702558 (عج)عصریول

 02524224210 (ع)االئمه جواد

 02523763414 زارین

 02523663636 سلفچگان

 02523273500 راهجرد

 02525224455 دستجرد

 2526234007 آفتاب



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  115اورژانس هاي  پایگاه

 09199757736 (س)هیمعصوم

 77711160 ریالغد

 7255407 جمکران

 2808786 کوثر

 2523221447 (ص)ایاالنب خاتم

 8862008 یخازن

 09198702559 (س)الزهرا

      09199700851 (ع)رضا امام

  

 

   



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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          نیا ـ عربکامکارمرکز آموزشی درمانی 

  7713511-5     تلفنمرکز 

 200  7713473  7713474  بیمارستان مدیریت و ریاست

 312    7728081  يمدیریت پرستار

 313      سوپروایزر

 264    7713475  يادار امور رئیس

 263      یکارگزین

 262    7713471  يحسابدار مسئول

 261      يحسابدار

 303      دبیرخانه

 260      اموال يجمعدار

 265      یپرسنل یبایگان

 228      ینویس ماشین

 362      کامپیوتر اتاق

 204    7729513  حراست

 266-219        (درآمد)یپزشک اسناد

 357-356        یپزشک مدارك

 364      یعموم روابط

 211      تلفن مرکز

  294-293        سرپایی اورژانس

 295      اورژانس پزشک

  310      یعفون پزشک

   273      برادران پاویون

  271      خواهران پاویون



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
23 

 

  نیا ـ عربکامکارمرکز آموزشی درمانی 

 302      یفتوکپ

  IT  7729517    349 واحد

 217      مسئول درمانگاه

  288      پذیرش درمانگاه

 296      درمانگاه قلب

 209      یدرمانگاه داخل

 206      یروانپزشک درمانگاه

 389      ياورولوژ درمانگاه

 287      گوش درمانگاه

 274      چشم درمانگاه

 285      ينورولوژ درمانگاه

 276      پوست درمانگاه

 286       ياسپیرومتر

 282      یسنج شنوایی

 281      یسنج بینایی

 292      دیابت درمانگاه

 291      اعصاب درمانگاه

 207      ییوتراپفیز

 323      یسونوگراف

 346-345        اورژانس يرادیولوژ

  256      بخش ها يرادیولوژ

  314      درمانگاه  صندوق

 318      زنان تزریقات



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
24 

 

  نیا ـ عربکامکارمرکز آموزشی درمانی 

 345      اکو

 209      ورزش تست

 257      یآندوسکوپ

 338      شکن سنگ

 257      ی.پی.آر.سيا

 284      یداروئ انبار

 216      ومترياسپیر

  288      درمانگاه اطالعات

 306      یمعاونت آموزش

 332    7719337  يپرستار آموزش

 290      کنفرانس سالن

 305      کتابخانه

 316      کامپیوتر اتاق

  316    7703688  آموزش واحد

 275      عمل سرپایی اتاق

 239-339        ی.ان.تيعمل ا اتاق

 237-337        يعمل ارولوژ اتاق

ICU  7757059      244-243 

CCU  7719525      344-343 

 242-241        مردان یداخل

  226-225        مردان  جراحی

 234-235        زنان  داخلی

 326-325        زنان یجراح



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
25 

 

  نیا مرکز آموزشی درمانی کامکارـ عرب

 342-341        یعفون

  335-336        ينفرولوژ

 272      یدرمان یشیم بخش

 269      دیالیز مسئول

 358      1دیالیز  بخش

 278      2دیالیز  بخش

 277      3دیالیز  بخش

 359      دیالیز اطفال بخش

 361      دیالیز پزشک

  236      محیط بهداشت

  328      يپذیرش بستر

 220      ترخیص

 202      صندوق

 215    7706888  يمددکار

 300- 201       بیمه اتاق

 214      کارتکس

 307      خدمات مسئول

 267    7713472  تدارکات

 250      اتوکالو

 270      )ي(لنژررخانهرختشو

  308      يغذاخور سالن

  255- 212       تأسیسات

  222- 221       ینگهبان



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
26 

 

   نیا مرکز آموزشی درمانی کامکارـ عرب

 227- 327     7709241  نقلیه

  251      انبار

 309      خانه خیاط

 252      آشپزخانه

 259      آبدارخانه

 255      اکسیژن اتاق

 334      یساحل ینگهبان

  258      تغذیه مسئول

 218      یپزشک اتجهیزت

 203       کسورات

  279      شرکت خدمات مسئول

 231      آزمایشگاه مسئول

 230- 229       آزمایشگاه

 283- 253       داروخانه

  319      اسکن یت یس

      7746360  بخش روان

      7838555  بخش روان آقایان

      7731343  بخش روان خانم ها 

      7746380  پذیرش نمره روان

      7707044  شکایات 

 311      90 کد

  

   



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
27 

 

        بهشتی اهللا دکتر آیتشهیدمرکز آموزشی پژوهشی درمانی 

 6122000 -- 6122001  مرکز تلفن 

 6122854 --  612 2855  استیر یمنش

 6122863  ینیکارگز

 6122838  يادار

 6122874  رخانهیدب

 6122875  رخانهیدب

 6122862  يادار یگانیبا

 6122858  یمال امور

 6122859  یمال یگانیبا - يحسابدار

 6122879  حراست

 6122878 --   612 2878   حراست

 6122842  اموال نیام

 6122847  اموال  نیام

   6122821  تدارکات

 6122822   يکارپرداز

 612 28766  خدمات واحد

 612 2877  خدمات   واحد

  612 2846  یپزشک زاتیتجه

           6122843   یپزشک زاتیتجه

 6122856  ساتیتاس دفتر

 6122866  پروژه دفتر

   6122865  --  6122864  دفتر پروژه یمنش

               6122828       99کد 



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
28 

 

        بهشتی اهللا دکتر آیتشهیدمرکز آموزشی پژوهشی درمانی 

 6122819   جیبس

 6122839  ینیبال تیحاکم

 6122849  استیر آبدارخانه

  6122837  مترون

 2860میس یب             6122861  زریو سوپروا يدفترپرستار

 6122841  يرمددکا

 6122820  يمددکار

 6122824  یعموم روابط

 6122845  تهیکم ریدب

 6122836  یپزشک مدارك

  6122815  --  6122816  یگانیبا یپزشک مدارك

 6122811  کسورات واحد

 6122814  درآمــد

 6122813   درآمد

 6122857  -- 6122823               اتیبه شکا یدگیو رس یرفاه امور

 6122812  یسالن اصل رشیپذ

 6122806   یسالن اصل صندوق

 6122834  رفاه بانک

  6122831  --  6122832  صیترخ

 6122807  یکپــ

 6122803  )1( صندوق

 6122809  --  6122810   یاجتماع نیتام مهیناظرب

  6122804  --  6122808   یخدمات درمان مهیب ناظر



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
29 

 

        بهشتی اهللا دکتر آیتشهیدمرکز آموزشی پژوهشی درمانی 

  6122833  انتظامات

 6122830  يهمکف ادار انتظامات

 6122918  یدرب اصل انتظامات

 6122964  درب چمران  انتظامات

 6122009  عفونت کنترل

 6122827    اطالعات

 6122829  کارتکس

 6122950  یو پژوهش یآموزش معاون

 6122949  اداره آموزش سیرئ

 6122952  پژوهش تهیکم ریمد

 6122946  کارشناس پژوهش 

 6122945  آموزش    کارشناس

  6122948  (زیر زمین) آموزش زریسوپروا

   6122009  )همکف( آموزش زریسوپروا

 6122921  --  6122922  ینیبال آموزش

        6122947  کتابخانه

  6122064  --  6122065  اورژانس

 6122089  اورژانس  زریسوپروا

  6122066  --  6122068  اورژانس پزشک

 6122070  اورژانس رشیپذ

 6122071  رژانس او رشیپذ

 6122092  سوچور اتاق

  6122060  --  6122061  )1نظر ( تحت



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
30 

 

        بهشتی اهللا دکتر آیتشهیدمرکز آموزشی پژوهشی درمانی 

 6122074  6122075  ها ی) تصادف2نظر ( تحت

 6122072  )2اورژانس( صندوق

 6122099  اورژانس انتظامات

 6122091   قاتیتزر

 6122073  اژیتر

  6122030  )میس یب( درمانگاه

 6122200  درمانگاه يایگو یده نوبت

  6122029  --  6122031  درمانگاه  رشیپذ

 6122041  عصب و نوارر مغز نوار

 6122059  يرومتریاسپ

 6122050  ژهیو کینیکل

 6624043  کینیکل يایگو یده نوبت

 6122028   کینیکل رشیپذ

 6122056  دکتر پرهام يآقا ینوبت ده رشیپذ

 6122021  شگاهیآزما واحد

 6122026  یو جوابده رشیپذ

 6122027  به تلفن  ییپاسخگو

 6122015  --  6122016   شگاهیآزما پزشک

  6122016  --  6122017  یو جوابده يپاتولوژ رشیپذ

 6122049  خون  بانک

 6122057   يهماتولوژ

 6122018  --  6122019  کروبیم -  هورمون

  6122940  یداخل  داروخانه



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
31 

 

        بهشتی اهللا دکتر آیتیدشهمرکز آموزشی پژوهشی درمانی 

 6606040    داروخانه

 6122953  کودك مهد

 6122963  يربرداریتصو واحد

 6122008  --  6122004   یسونوگراف رشیپذ

  6122014   يولوژیراد رشیپذ

  MRI  6122960 رشیپذ

 6122005  همکف CT رشیپذ

 6122915  نیرزمیز CT رشیپذ

 6122919  پزشک  اتاق

 6122038  یآندوسکوپ واحد

 6122058  )ی(منش یدوسکوپآن

 6122929    کیواحد انفورمات

 6122930  کیانفورمات

 HIS    6122869 واحد

 6122954  داروخانه

 6122934  --  6122935  یورابط ورزش ییانباردارو

 CSR    6122902 واحد

 6122905   يلنــژر

 6122943  ملزومات انبار

 6122933                          یپزشک زاتیتجه کارگاه

 6122971  هینقــل واحد

 6122970   هینقــل

  6122955  ساتیتاس انبار



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
32 

 

        بهشتی اهللا دکتر آیتشهیدمرکز آموزشی پژوهشی درمانی 

 6122956  - 6122959   یحرارت - یبرودت ساتیتاس

  6122910   - 6122909    آشپزخانه

 6122913  یحقوق کارشناس

 6122912  هیتغذ کارشناس

        6122916  امحاء

 6122118  ملاتاق ع

 6122114  - 6122115  )یعمل (منش اتاق

 6122129   يکاوریر

 6122126  پزشک  اتاق

 6122156  یوگرافیآنژ

 6122157  )ی(منش یوگرافیآنژ

 6122154  - 6122155  ویو اتاق کنترل آنژ فاکس

 6122160  ویآنژ پست

 6122161  )ی(منش ویآنژ پست

 6122141  عمل قلب اتاق

 6122142  )یعمل قلب (منش اتاق

 6122143  عمل قلب (پزشک)  اتاق

 6122145  (REST)عمل قلب  اتاق

 6122101  قلب(خانم نمک شناس) یجراح

  6122102  )یقلب(منش یجراح

 6122112  قلب وی یس يآ

 6122113  )یقلب (منش وی یس يآ

 6122209 - 6122211   یهوشیپزشکان ب ونیپاو



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
33 

 

  بهشتی اهللا دکتر آیتشهیدمرکز آموزشی پژوهشی درمانی 

ICU1            6122206  

ICU1 6122208  )ی(منش 

ICU2                6122216 

ICU2 6122217  )ی(منش 

ICU3          6122203 

ICU3 6122201  )ی(منش 

 6122332  )1مردان ( یجراح

 6122333  )یمردان (منش یجراح

 6122330  )2مردان ( یجراح

 6122331  )یمردان  (منش یجراح

 6122432  مردان یداخل

 6122433  )یمردان (منش یاخلد

 6122530  )1زنان ( یداخل

 6122535  )یزنان (منش یداخل

 6122532  )2زنان ( یداخل

 6122536  )یزنان (منش یداخل

 6122526  پزشکان  ونیپاو

 6122634  زنان یجراح

 6122635  ) یزنان (منش یجراح

CCU1         6122732 

CCU1 6122733  )  ی(منش 

CCU2          6122730 

CCU2 6122731  )ی(منش    



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
34 

 

  بهشتی اهللا دکتر آیتشهیدمرکز آموزشی پژوهشی درمانی 

CCU3 6122149  طبقه اول 

CCU3 6122150  )  ی(منش 

POST  CCU       6122714 

POST  CCU 6122725  )ی(منش 

 6122712  قلب و هولتر ياکو

 6122703  ورزش تست

 6122704  پزشکان  ونیپاو

 6122716    زیالید

 6122835  یورزش رابط

 FOLLOW UP   6-6122923  يریگیپ درمانگاه

 6122967  یوتراپیزیف

 6122965  --  6122966   یوتراپیزیف

         6122882  مارستانیمستقر در ب امداد رانیا

    
    
    
    
    
    
    
  



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
35 

 

 ـ هدایتی نکویی مرکز آموزشی درمانی

  7211061- 9  مرکز تلفن 

 7118293  استیر

 7118254  تیریو مد استیر

  7118255  ریاست     یمنش

 7118245  مسئول حسابداري

 7118242  يحسابدار

 7118248  حقوق مسئول

  7118424  کارانه مسئول

 7118247  مسئول

        7118249  درآمد

 7118252  تدارکاتمسئول 

 7118253  يکارپرداز

 7118292  طیمح بهداشت

 7118292  خدمات مسئول

 7118408  يحرفه ا بهداشت

 7118258  رل عفونتکنت زریسوپروا

 7118318  هیتغذ کارشناس

 7118402  یفتوکپ

 7118259  حراست

 7118261  --  7118260  یپزشک مدارك

 7118303  -- 7118345  يمددکار

  7118310  کودك مهد

    7118336  7118335  هینقل



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
36 

 

      ـ هدایتی نکویی مرکز آموزشی درمانی

 7118243  امور اداري سیرئ

 7118246  - 7118294  ینیکارگز

 7118251  - 7118344  رخانهیدب

      7118244  یپرسنل یگانیبا

 7118240  زریسوپروا

 7118239  مترون

      7118241  یمنش

 7118238  آموزش زریسوپروا

 7118317  - 7118316  آموزش کارشناس

        7118307  کتابخانه

 7118269  - 7118269  1 وی یس يآ

 ICU  7118394 پزشکان

 7118280  - 7118279  2 وی یس يآ

  7118277  تاق عمل ا مسئول

  7118278  اتاق عمل  پزشکان

 7118276  اتاق عمل  يکاوریر

 7118275  اتاق عمل  یمنش

 7118288  و اتوکالو نگیپک

 7118352  - 7118351  مردان يارتوپد يپرستار

 7118353  مردان يارتوپد 1 اتاق

 7118354  مردان يارتوپد 2 اتاق

 7118355                  مردان يارتوپد 3 اتاق

 7118356  مردان يارتوپد 4 اتاق



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
37 

 

  ـ هدایتی نکویی مرکز آموزشی درمانی

 7118357  مردان يارتوپد 5 اتاق

 7118363  مردان يارتوپد 6 اتاق

 7118362  مردان يارتوپد 7 اتاق

 7118281  اعصاب مردان یمنش

 7118282  اعصاب مردان يپرستار

 7118338  اعصاب مردان 1 اتاق

 7118383  اعصاب مردان 2 اتاق

 7118384  اعصاب مردان 3 اتاق

        7118385  اعصاب مردان 4 اتاق

 7118266  مردان یجراح یمنش

 7118268  - 7118267  مردان یجراح يپرستار

 7118304  مردان یجراح 1 اتاق

        7118323  مردان یجراح 2 اتاق

 7118324  مردان یجراح 3 اتاق

 7118325  مردان یجراح 4 اتاق

 7118326  مردان یجراح 5 اتاق

 7118327  مردان یجراح 6 اتاق

 7118328  مردان یجراح 7 اتاق

 7118329  مردان یجراح 8 اتاق

 7118330  مردان یجراح 9 اتاق

 7118331  مردان یجراح 10 اتاق

        7118332  مردان یجراح 11 اتاق

 7118263  زنان یجراح یمنش



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
38 

 

  ـ هدایتی نکویی مرکز آموزشی درمانی

 7118265  - 7118264  زنان یجراح يپرستار

 7118364  زنان یجراح 1 اتاق

 7118365  زنان یجراح 2 اتاق

 7118366  زنان یجراح 3 اتاق

 7118367  زنان یجراح 4 اتاق

 7118368  زنان یجراح 5 اتاق

 7118369  زنان یجراح 6 اتاق

 7118370  زنان یجراح 7 اتاق

        7118371  زنان یجراح 8 اتاق

 7118376  - 7118375  یسوختگ وی یس يآ

        7118374  یسوختگ زولهیا اطاق

 7118377  یسوختگ عمل اطاق

 7118390  یسوختگ زنان بخش

 7118385  یسوختگ مردان بخش

 7118379  یسوختگ اورژانس يپرستار

 7118380  یسوختگ اورژانس پزشک

        7118378  یسوختگ يکاوریر

 7118208  يپاتولوژ

 7118209  شگاهیآزما رشیپذ

 7118210  شگاهیآزما رشیو پذ کیکش

        7118207  شگاهیآزما مسئول

 7118220   رادیولوژي رشیپذ

 7118226   رادیولوژي مسئول



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
39 

 

  مرکز آموزشی درمانی نکویی ـ هدایتی

 7118305  خانهیرختشو

        7118236  یعموم روابط

 7118361  اسکن یت یس مسئول

 7118360  اسکن یت یس اطاق فرمان

 7118258  یسونوگراف

        7118359  اسکن یت یس رشیپذ

 7118228  درمانگاه مسئول

 7118225  درمانگاه رشیپذ

 7118234  درمانگاه زنان پانسمان

 7118231  درمانگاه يارتوپد

  7118229  درمانگاه عصب و عضله نوار

 7118232  درمانگاه گچ اطاق

 7118233  درمانگاه یعموم جراح

        7118230  درمانگاه اعصاب یجراح

 7118348  - 7118347  داروخانه

      7118235  ییروانبار دا

 7118306  ساتیتأس

 7118301  خواروبار

 7118302  اموال جمعدار

 7118206  ایاح اطاق

 7118215  کیکش پزشکان

 7118217  سوچور اطاق

 7118202  گچ اطاق



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
40 

 

  مرکز آموزشی درمانی نکویی ـ هدایتی

 7118203  پزشکان ونیپاو

 7118214  صیو ترخ رشیپذ

 7118205  نظر زنان تحت

 7118216  - 7118213  نظر مردان تحت

 7118227  اورژانس  مسئول

 7118343  رفاه بانک

 7118236  جیبس

 7118342  ییمواد غذا بوفه

    7118334  یاجتماع نیتام

 7118333  یدرمان خدمات

 7118397  یفرقان مارستانیب

 7118289  خانم پرسنلپاویون 

 7118313  یهوشیب پزشکانپاویون 

 7118315  و ارتوپد یعموم جراحانپاویون 

 7118110  سیپل

 7118257  ویالکت رشیپذ

 7118256  ویالکت صیترخ

 7118298  - 7118297  ساتیتأس

 7118291  یپزشک زاتیتجه

    7118212  - 7118211  خانه تلفن

 7118218  صندوق

 7118237  یغرفه لوازم پزشک

 7118349  یوتراپیزیف



  
 دانشگاه روابط عمومی    

 

 
41 

 

  مرکز آموزشی درمانی نکویی ـ هدایتی

 7118250  کارتکسمسئول 

        7118200  مارستانیب کارشناس

 7118350  یدرب غربنگهبانی 

 7118223  --  7118222  - 7118221  اورژانس دربنگهبانی 

        7118295  خدمات ندهینما

    IT  7118427 -  7118391 واحد

 7118308  آَشپزخانه

 7118309  يسالن غذاخور

      7118296  آشپزخانه مسئول

        

      



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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 (س)الزهرامرکز آموزشی درمانی 

  8844214ـ8   مرکز تلفن 

  8183201 استیر

  8183202 تیریمد

  8183286 يامورادار

  8183206 رخانهیدب

  8183207 یامورمال

  8183204 ایحقوق و مزا پرداخت

  8183209 درآمد

  8183203  يکارپرداز

  8183205 خدمات مسئول

  8183210 یبهداشت و روابط عموم مسئول

  8183275 یپزشک زاتیتجه

  8183281 رشیپذ

  8183221-2                                   يپرستار دفتر

  8183223 آموزش دفتر

  8183211  - 8183213 اورژانس

  8183212 اورژانس پزشک

  8183283-4                               یتخصص درمانگاه

  8183232-3                                         نظر تحت

  8183234                                         مانیزا اتاق

  8183236 نهیمعا اتاق

  8183251 پارتوم پست

  8183244-5                                           نگیروم



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

  8183241-2                                            یجراح

  8183252-3                                          عمل اتاق

  8183255-6                            نوزادان یتخصص فوق

NICU   2-8183261 

  8183263 ریش اتاق

  8183291 نمازخانه

  8183293 بانک رفاه باجه

      8183292 یداخل فروشگاه

 8183224-5                                          شگاهیآزما

 8183278  يولوژیراد

 8183276  یسونوگراف

 8183220  يشبانه روز داروخانه

 8183227  - 8183231  یداخل داروخانه

 8183230  ییدارو انبار

 8183214  هینقل

 8183273   يمددکار

 8183239   هیتغذ کارشناس

 8183277  - 8183279  یپزشک مدارك

 8183280  - 8183285  ساتیتأس

 8183215-6                                             ینگهبان

 8183218  بخش  يورود ینگهبان

 8183281  رشیپذ

 8183282  صندوق



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

  8183274  صیترخ

 IT  8183271 واحد

 8183217  انبار

 8183272  مهیب دفتر

 8183269  یفتوکپ

 8183260  احوال ثبت

 8183270  آشپزخانه

 8183254  اتوکالو

 8183248  یمال یگانیبا

 8183229  مهدکودك

 8183240  يلنژر

 8183219  انیآقا ونیپاو

 8183228  خانم ها ونیپاو

 8183266  ونیناسیواکس

 8183291  نمازخانه

 8183293  بانک رفاه باجه

    8183292  یداخل فروشگاه

  

  

  

  

  

    



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  ایزديمرکز آموزشی درمانی 

  7211201ـ4   تلفن مرکز 

  266-219                       7203931 استیر

  266-219                       7203931                                             تیریمد

  241    7205600 يامورادار

   226       ینیکارگز

   242      رخانهیدب

  244    7204240 یامورمال

  218      يحسابدار

  247      درآمد

  277      يکارپرداز

  243     خدمات مسئول

   290      طیبهداشت مح مسئول

  270     یپزشک زاتیتجه

  272     حراست

  271      رشیپذ

  235-264                       7211052 يپرستار دفتر

  273-261                                     آموزش دفتر

  236     اورژانس

  257                              درمانگاه پزشک

  249-253-274                     یتخصص درمانگاه

  215                                 نظر تحت

  224-223      مانیزا اتاق

  236     نهیمعا اتاق



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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   ایزديمرکز آموزشی درمانی 

  212             یجراح

    259-214       عمل اتاق

  284     نوزادان

NICU     217 

  200        ریش اتاق

 267- 229                                       شگاهیآزما

 279                       يولوژیراد

 216                            یسونوگراف

 213                    داروخانه

 282                      ییدارو انبار

 251           هینقل

 237        يمددکار

 254-252                       7211053  یپزشک مدارك

 270- 222                                       ساتیتأس

 225-238                                                                                    ینگهبان

 271                                          رشیپذ

 275                                          صندوق

 268                                                                                      صیترخ

 IT                                       285 -286 واحد

 228                                        انبار

 295- 245                                       مهیب دفتر

 289                                       احوال ثبت

 255                                         اتوکالو



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  ایزديمرکز آموزشی درمانی 

       230                                     آشپزخانه

    239               یمال یگانیبا

        234         مهدکودك

    231      يلنژر

 227           انیآقا ونیپاو

   263      خانم ها ونیپاو

 281              ونیناسیواکس

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  (س)معصومه فاطمه حضرت ز آموزشی درمانی مرک

  6651801ـ5   فن تلمرکز 

 300- 200     6650806  6650807  مدیریت ریاست و

  6651809  )حضرت معصومه (س

 257                                  رشیپذ

 290    6650805  حراست

 240    6650809  مدیریت پرستاري

 336    6665553  رئیس امور اداري

 6665553  بانک رفاه مرکز

    6660444  لیرئیس امور ما

 337                                                                  یمارستانیب کارشناس

 229                                                                              اموال جمعدار

 280                ینیکارگز

 217                        یبانیپشت خدمات

 264-265                                  گوارش بخش

 270                       شرکت هندینما

  280                                 عفونت کنترل

 274                             یهوشیپزشک ب ونیپاو

 284                                پزشک زنان ونیپاو

 283                             پزشک اطفال ونیپاو

 275                         یعلم أتیه ونیپاو

 332-  333                                      ينفرولوژ بخش

NICU                                      298  -297 

 291                      يانکولوژ بخش



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  (س)معصومه فاطمه حضرت موزشی درمانی مرکز آ

      293                       زنان یجراح

 273- 276                                       نوزادان

 261                       یوتراپیزیف

 294                            ها) اطفال (خانم میمق

 321- 322                                       عمل اتاق

       320                                       يکاوریر

 327                                       اتوکالو

      319                                                                                  یهوشیب

 266- 267                                       2 یبخش عفون

 295- 296                                       1 یعفون بخش

PICU                                       269 -268 

  335                                      آقا ينترنهایا ونیپاو

 334                                       خانم يها نترنیا نیپاو

 255                                     درمانگاه شنیستا

 234                                     یآندوسکوپ - اکو

 246- 247                                       يبستر اورژانس

 249- 248                                       ییسرپا اورژانس

 242- 237                                       مانیزا بخش

 241- 236                                       تحت نظر بخش

 243                                زنان نهیمعا اتاق

 228- 263                                       یمال امور

 325                                     صیترخ

  259                                      قاتیتزر



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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    مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه معصومه (س)

 338                                    يحسابدار

  233                                    درآمد

 219                                  زنان درمانگاه

               258         صندوق

 230- 231                                       زریسوپروا

 225                                      عمومی روابط

 228- 263                                       یمال امور

 329                                        کسورات

 227                                       يمددکار

  222                                      تلفن مرکز

 252                                       1 مطب

 253                                       2 مطب

 254                                       3 مطب

                          251                                       4 مطب

 262                                      کودك مهد

 260                                       هینقل

 292                                      ياورژانس بستر ینگهبان

 256                                      سالن درمانگاه ینگهبان

 338                                     یپزشک زاتیتجه

 218                                      ونیناسیواکس

 250                                      مهیب کارشناس

 221                                      تدارکات

 225                                    جامعه پزشکی بسیج



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه معصومه (س)

 232                                      سرور اتاق

  223          سالن ینگهبان

 279                                  پزخانهآش

 282-323                                                                             یاسناد پزشک

 289                           انبار

 324 -271                                      ییدارو انبار

 330 -331                                      ساتیتأس

    288                                      يولوژیراد

   281                                      یآموزش زریسوپروا

 287                                       یسونوگراف

 278                                     يلنژر

 285- 286                                       شگاهیآزما

  224                                        کتابخانه

   



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  سالمت تخصصی دندانپزشکی مرکز 

  7755345  -- 7717331  --  7700630  مرکز تلفن

 7715563  --  7703632  مرکز تلفن

 7722004  مدیر مرکز 

             7723800 --    722003  امور مالی -ریاست 

 

   



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  مع آموزشیمجت

 257    7729595  پیراپزشکی  استیر

 248    7703738  یراپزشکیپ آموزش

 247                       یپزشک تیفور گروه

 243                                   یراپزشکیپ انیمرب

 250                        یپزشک هاي تیفور علمی گروه

 245     7706695                       ییدانشجو قاتیتحق تهیکم

 224    7706696                                            شگاهیآزما

 224                      یمولکول قاتیمرکز تحق سرپرست

 215                                          مجتمع آبدارخانه

 212    7700095   دندانپزشکی  دانشکده سریی

 238    7700094  یدندانپزشک آموزش

 263    7715219  یعموم امور

  249       7719585                                         معارف گروه

 271    7704234  پرستاري  استیر

 204    7704233   يپرستار آموزش

 284     7704233   2يپرستار آموزش

   271                     يپرستار رخانهیدب

   273                                                ییو ماما يپرستار گروه ریمد

 276-275ي                                                                      ماما یعلم ئتیه

   270                                             يپرستار یعلم تأیه

 216               7752655         یاطالع رسان

  7752656                                        ها مجله دفتر

 217                                                 کتابخانه



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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  مجتمع آموزشی

 242                        کتابخانه

       202   7703736         نیو د طب

      253- 252                                       یگهبانن 

 265                                        تسایتأس

   256 -255                                      هینقل

 205                                        ییدانشجو قاتیتحق تهیکم

 258                                یشعبان انبار

  240                                           بوفه

 208                                      (خواهران) جیبس فترد

 209                           گل نرگس کانون

 206                                           قرآن و عترت کانون

 207    7717515  يرهبر نهاد

 201    7715388         یفرهنگ امور

    7705790  يپرستار نظام

 7715160  یکجامعه پزش جیبس

 

   



  
 دانشگاه روابط عمومی    
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   یدانشکده پزشک

    7831371  -- 7835588  دانشکده استیر 

  7832470 --  7832370  -- 7831370  شماره دانشکده 

     11                                 خانهدبیر

              12                                       معارف گروه

         13                                    استیر دفتر

 14                       یعموم امور

 15                                       کیژنت

 16                                آموزش کارشناسان

   17                           آموزش مسئول

 18                              دانشکده  سیرئ

 19                                          کتابخانه

           20                      هینقل

 21                             ینگهبان

 22                             يولوژیکروبیم - یمیوشبی - یآناتوم انیآقا دیاسات

   24                      يفارماکولوژ - یاجتماع یپزشک ها خانم دیاسات

 23                      يلوژویکروبیم شگاهیآزما

    7737923                          تلفکس آموزش دانشکده

                   


