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ن تلفن های مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجاشماره   

 

ان درمانی سیرجتلفن های معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شماره   

 واحد  داخلی  مستقیم

 معاون درمان  301 -

31296848-034  مسئول دفتر  300 

31296852-034  صدور پروانه  303 

- 304 MMT کارشناس نظارت بر مراکز 

 میزخدمت درمان  305 -

31296855-034  کارشناس مسئول مامائی  306 

 کارشناس مامائی  307 -

 کارشناس توزیع نیروی متخصص 308 03431296854

31296851-034  کارشناس درمان بیماریها و بیماریهای خاص 309 

31296856-034  رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی 319 

31296849-034  316-327  رئیس اداره امور بیماریها و مراکزتشخیصی درمانی  

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت  326 -

 کارشناس ایمنی و آموزش بیمار  322 -

31296857-034  کارشناس کامپیوتر 325 

 کارشناس تعرفه و نظام پرداخت 323 -

 کارشناس شورای پزشکی و اقتصاد درمان 321 -

 کارشناس نظارت  310 -

- 131  کارشناس آمار و رسیدگی به شکایات 

31296853-034  231 نظارت  -190سامانه کارشناس    

 کارشناس آزمایشگاه  313 -

 واحد  داخلی  مستقیم

- 140  مدیریت غذا و دارو  

31296842-034  044  رئیس اداره غذا  

31296841-034  004  مسئول دفتر و دبیرخانه 

- 104  IT کارشناس 

اداره طبیعی،مکمل و سنتی کارشناس  412 -  

31296843-034  رئیس اداره طبیعی،مکمل و سنتی 411 

آشامیدنیکارشناس غذایی و  405 -  

 کارشناس دارویی 414 -

- 640  کارشناس دارویی 

- 154  انباردار مخدر  

 کارشناس غذایی 403 -

 کارشناس غذایی )آرایشی بهداشتی( 407 -

 کارشناس تجهیزات پزشکی 408 -

 کارشناس غذایی آشامیدنی  409 -

 کارشناس دارویی 413 -

31296846-034 آشامیدنی کارشناس غذایی  417   

 کارشناس غذایی آشامیدنی  416 -

31296844-034  فکس 402 

31296845-034 190سامانه  418   
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 کارشناس اعتبار بخشی  314 -

تجهیزات پزشکیکارشناس  315 -  

 کارپرداز 320 -

 کارشناس روانشناسی  328 -

31296850-034  فکس 302 

 

 شماره تلفن های حوزه ریاست و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

9-68003129-034  

 واحد  داخلی  مستقیم

 حوزه ریاست دانشکده 

31296810-034  مسئول دفتر ریاست  100 

 رئیس دانشکده  101 -

 معاون توسعه  102 -

31296811-034  دفترمعاونت توسعه  103 

31296812-034  فکس ریاست  104 

 اداره پشتیبانی

31296815-034  رئیس اداره خدمات پشتیبانی و اموررفاهی 105 

31296818-034  کارشناس اموررفاهی  136 

 کارشناس امور قراردادها 135 -

 کارشناس امور قراردادها 134 -

 کارشناس امور قراردادها 133 -

 کارشناس امور قراردادها 132 -

 کارشناس بهداشت حرفه ای 131 -

 کارشناس تنظیم سند  130 -

 کارپرداز 129 -

 مدیریت مالی

31296813-034  مدیرمالی 106 

31296819-034  معاون مالی 127 

31296820-034  رئیس اداره حسابداری  115 

امورمالی  کارشناس 112 -  

 کارشناس امورمالی)اعتبارات(  113 -

امورمالی کارشناس  114 -  

 کارشناس حسابداری  116 -

امورمالی کارشناس  117 -  

 مسئول درآمد 118 -

 کارشناس امورمالی  119 -

 مسئول تملک واحدمالی 120 -

 کارشناس امور مالی  121 -

 کارشناس امورمالی  122 -

 کارشناس امورمالی  123 -

 کارشناس امورمالی  124 -

مین اموال کارشناس ا 144 -  

 کارشناس امین اموال  125 -

 کارپرداز 145 -

31296816-034  ستاد شاهد 126 
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 اداره منابع انسانی

31296821-034  رئیس اداره منابع انسانی  128 

31296833-034  کارشناس کارگزینی  216 

 کارشناس کارگزینی  217 -

 کارشناس کارگزینی  218 -

 کارشناس کارگزینی  219 -

 گروه بودجه 

31296814-034  مدیر بودجه  107 

 کارشناس بودجه 108 -

 کارشناس بودجه 109 -

 کارشناس بودجه 110 -

 اداره روابط عمومی 

31296817-034  رئیس اداره روابط عمومی 137 

 کارشناس روابط عمومی 138 -

 کارشناس روابط عمومی 139 -

 کارشناس روابط عمومی 143 -

 واحد کارآفرینی 

 مسئول واحد کارافرینی  140 -

 کارشناس واحد 141 -

 کارشناس واحد 142 -

 اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات 

31296828-034  رئیس اداره بازرسی 202 

 کارشناس اداره بازرسی 201 -

31296827-034  فکس 241 

 اداره حراست 

68583129-034  رئیس اداره حراست  420 

31296860-034  کارشناس حراست 422 

31296847-034  کارشناس حراست 423 

 کارشناس حراست 424 -

31296859-034  فکس اداره حراست  421 

 گروه توسعه و تحول اداری 

31296826-034 دسی سازمان و مشاغل نکارشناس مسئول مه 203   

 کارشناس تحول،سیستم ها و روش ها  204 -

 سالن کنفرانس  205 -

دستمزد واحد حقوق و    

31296829-034  مسئول واحد حقوق و دستمزد  206 

 کارشناس حقوق و دستمزد 207 -

 کارشناس حقوق و دستمزد 208 -

 کارشناس حقوق و دستمزد 209 -

 اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی)دفترفنی(

31296834-034  رئیس دفتر فنی  210 

 کارشناس معماری و نظارت 211 -

 کارشناس نظارت  212 -

 کارشناس برق  213 -

 کارشناس دفترفنی  214 -

 کارشناس دفترفنی  215 -

 اداره آمار و فناوری اطالعات 
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31296830-034  رئیس اداره آمار و فناوری اطالعات  222 

31296831-034  معاونت فنی و اجرایی  223 

 کارشناس اتوماسیون اداری  224 -

زیرساخت و شبکهکارشناس  225 -  

 کارشناس اداره آمار و فناوری اطالعات 226 -

31296832-034  مسئول آمار  229 

 کارشناس آمار  230 -

 کارشناس آمار  231 -

- 232 GIS کارشناس 

 کارشناس آمار  233 -

 واحد حقوقی 

31296835-034  مسئول واحد حقوقی 234 

 کارشناس واحد حقوقی 235 -

 دبیرخانه 

 مسئول دبیرخانه 236 -

 کارشناس دبیرخانه 237 -

 کارشناس دبیرخانه 238 -

 کارشناس دبیرخانه 239 -

31296836-034  فکس دبیرخانه دانشکده  240 

 انبار

 انباردار  242 

 بایگانی 

 مسئول بایگانی 243 

 آبدارخانه  245 -

 اتاق سرور  244 -

 


