
 حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب

34222234-34223223  دفتر ریاست 

 مدیریت حراست 34222232

 فناوری اطالعات 34222234

مرکز روابط عمومی و اطالع  34233324
 رسانی

 

 

 «مدیریت غذا و دارو » 

 کارکنان نام اداره ، اتاق ، واحد شماره تلفن ردیف

 آقای مهندس لعلی سراب مدیریت غذا و دارو 77574234 1

 کارشناس امور اداری 77552473 5

کارشناس دارویی ، تجهیزات 

 پزشکی

 خانم پروینی

 خانم دکتر نوروزی ، خانم شقاقیان

کارشناس مواد  77573431 7

غذایی،آرایشی و بهداشتی ، 

 آزمایشگاه

آقای نژد قربانی ، آقای بهمنی ، آقای 

 خرسندی

 ثانیخانم غلامی ، خانم زارع 

 

 "ره سرابخمینی معاونت درمان و مرکز آموزشی درمانی امام "

 معاونت درمان 44233223

 ریاست بیمارستان 44233222

 دفتر ریاست 44233222

 مدیریت 44233242

 حسابداری 44233233

 اموراداری 44233422

 خدمات 44233234

ساتیتاس 44233243  

 دفترپرستاری 44233222

زریسوپروا 44233433  

 تجهیزات پزشکی 44233243



 بهداشت محیط 44233232

 کنترل عفونت 44233232

یکارپرداز 44233223  

 اتوماسیون 44233224

 پذیرش 44233233

 درامد 44233233

صیترخ 44233222  

 اورژانس 44233233

 صندوق اورژانس 44233223

غمیب خانم 44233233  

 پزشک متخصص اورژانس 44233222

 پزشک عم.می اورژانس 44233232

 تریاژ اورژانس 44233223

 صندوق 44233242

 تزریقات اورژانس 44233224

 بایگانی 44233223

یپزشکبایگانی مدارک  44233232  

 آزمایشگاه 44233442

 بانک خون 44233232

 سی تی اسکن 44233222

 کنترل رادیولوژی 44233232

 رادیولوژی 44233223

 سونوگرافی 44233242

یوتراپیزیف 34224424  

 بیمه خدمات درمانی 44233232

 بیمه تامین اجتماعی 44233232

 انبار آقای صفرزاده 44233244

 سوپروایزر آموزشی 44233243

 اتاق تیروئید )گرمرودی( 34233432

 تلفن خانه 44233233

 اتاق عمل 44233244

 دیالیز 44233222

اطفالبخش  44233222  

 بخش داخلی مردان 44233223

 بخش داخلی زنان 44233242

 بخش جراحی 44233234



 بخش جنرال 44233223

 بخش بستری زایمان 44233242

 اتاق زایمان 44233234

 واحد استریلیزاسیون مرکزی 44233444

امور بیمارستانی )خانم  44233223
 انصاری(

 اکو و تست ورزشی 44233443

 آی سی یو 44233243

 سی سی یو 44233223

 آشپزخانه 44233242

 نگهبانی اورژانس 44233233

 نگهبانی سالن 44233224

 نگهبانی 44233224

 اموال 44233242

 آسانسور 44233232

 آژانس تاکسی تلفنی 34224423

امحا -سردخانه  44233423  

 آبدارخانه اداری 44233244

 رختشویخانه 44233243

 درمانگاه )کلینیک تخصصی( 44233233

 نوار قلب 44233243

 دکتر اطفال)کلینیک( 44233224

 ارتوپدی 44233443

 گفتار درمانی )کلینیک( 44233224

 داروخانه )درمانگاه( 44233233

 مددکار اجتماعی )آقای رزاقی( 342224333

 پانسیون پزشکان 44233222

نادری (نظارت بر درمان )اقای  44233224  

 داروخانه )خانم دکتر دولتپناه( 44233243

 انبار داروخانه بیمارستان 44233234

 اتاق هاری 34233422

 بیماری و واکسن 34222233

 دفتر آوا سالمت )آقای قلی نژاد( 2433422332

 غربالگری )بیمارستان قدیم( 34222344

  

  

  



 

 

 «معاونت توسعه مدیریت و منابع » 

 کارکنان نام اداره ، اتاق ، واحد تلفن شماره

معاونت توسعه مدیریت و  77553373

 منابع

 مسئول دفتر

 آقای امیری جاوید

 آقای نحوی

 مدیر منابع انسانی 77551711

 1کارگزینی 

 آقای فضلی زاده

آقای حیدری ، آقای وثوقی ، آقای 

 عباسی ، خانم شهوری

 آقای مقصودی حقوقی 77573547

خانم قنبری ، خانم عرفانی ، خانم  5کارگزینی  43224515

 عابدینی ،

 خانم امیری ، خانم کنعانی

 خانم باصر بایگانی 77577577

 آقای موسوی ، خانم صادقی دبیرخانه 77553273

 آقای فروغی مدیر حراست 77555435

 آقای آفتاب کارشناس حراست 77573435

 شاکریآقای ملکی ، خانم  دفتر بازرسی 77554717

 خانم بهنیا انفورماتیک 77553321

 مدیر پشتیبانی و رفاهی 77573214

 کارشناس امور قراردادها

 آقای وکیل آزاد

 آقای باقرلوئی

 مدیر امور مالی 77553331

 1حسابداری 

 آقای خلیلی

آقای اصغر نژاد ، آقای ضرابی ،آقای 

 اسدپور



 نسب ،خانم قاسمی ، خانم ختمی  5حسابداری  77552313

 خانم آقانسب ، خانم قربانی

 آقای روحی ، آقای باقرزاده ، اموال 77573335

 خانم مینایی ، خانم منعم

 آقای خداداد ، آقای نوری دفتر فنی 77553132

 

 شماره اتاق کارکنان نام واحد ردیف

1 
معاونت 

 بهداشتی

 مسئول دفتر

اسماعیل بخشی 

 77557223 نژاد

5 
معاونت 

اجرایی 

 77573323 مهدی دانشمند /بهبود تغذیه

 77574273 دکترآرزو قنبری معاونت فنی 7

 77573323 نشاط خلیل زاده بهبود تغذیه 7

2 

اداره امور 

عمومی / واحد 

کارپردازی و 

 نقلیه

 قهرمان دلیر

77572333 

 حجت محسنی زاده

3 
سالمت جمعیت 

 خانواده

سولماز یگانه 

 نژاد

77553722 
 عابدینیسهیال 

 منصوره بخشی

 صدیقه شاهپوری

13 
بهداشت محیط 

 وبالیا

 علی اوجاقی

77553333 
 نادر عظمایی

 مهسا مبارکی

 پریسا موسائی

 77574273 مسعود همتی 11



بهداشت حرفه 

 ای

 لیلی مرادخانی

فاطمه اله وردی 

 پور

 آموزش سالمت 15
 نرگس مرادخانی

77574273 

 خدیجه قلیزاده

17 

رئیس گروه 

شبکه های 

بهداشتی و 

 3777574273 وحید فرج زاده درمانی

17 
بهداشت دهان 

 77574273 فریده خوش صورت و دندان

 77573337 رقیه آفتابی روانبهداشت  12

 بیماری ها 13

دکتر حمید 

 اطمینان بخش

77555437 

 محمدرضا علیزاده

 حمید شریفیان

 حیدرپور سیمین

 سمیرا فریدی

4 
جوانان و 

  نیره خوش طبیعت مدارس

2 
 آمار

سولماز الهوتی 

 77573323 آذر

 77573323 رقیه جان درمیان بیمه سالمت 3

 دارویی 13
 مریم داداشی

77574273 

 اسماعیل کامرانی

 

 

 

 

 



 « ی ، پژوهشی ، فرهنگی و دانشجوییمعاونت آموزش» 

 کارکنان نام اداره ، اتاق ، واحد شماره تلفن ردیف

معاونت آموزشی ،پژوهشی ، فرهنگی و  77574715 1

 دانشجویی

 مسئول دفتر

 دکتر نادری

 خانم سلطانی

 آقای ملکی مدیر آموزش و پژوهشی 77574752 5

 آقای باقرپور مدیر فرهنگی و دانشجویی 77574325 7

 حکم آبادی ، خانم ناصریخانم  کارشناسان فرهنگی و دانشجویی 77574753 7

 آقای کاوه ، خانم قلیزاده ، خانم چاوشی کارشناسان آموزش 77574321 2

خانم صفری ، خانم حسین پور ، خانم  کارشناسان آموزش 77573522 3

 امیری جاوید

 خانم ثمرغ کارشناس کتابخانه 77573132 4

 خانم چلنگری کارشناس پژوهشی 77553235 2

 خانم فرشباف کارشناس روانشناسی 77572472 3

 

 

 

 


