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شماره 

 تلفن

 شماره

 اتاق

 EMG 307 326عصب و عضله نوار  170 131 کلینیک مامائی 1 101 مسئول پذیرش

 337 308 اتوکالوه CSR 171 132 کلینیک زنان 1 102 2پذیرش 

 346 309 فیزیوتراپی 328 133 اتاق کنفرانس 1 103 3پذیرش 

 458 400 دفتر امور اداری 176 134 خانم دکتر پورآرین Bکلینیک خانواده  5 104 داروسازی

 457 401 رییس پلی کلینیک 177 135 بدیعیخانم دکتر  Aکلینیک خانواده  6 105 تحویل دارو

 459 402 اموراداری شورای پزشکی و عالی 178 136 امامیخانم دکتر  Cکلینیک خانواده  4 106 مسئول داروخانه

 460 403 امور داروئی خانم دکتر الوی 181 137 خانم دکتر طبائیان Dکلینیک خانواده   107 پذیرش رادیولژی

 108 مسئول رادیولژی
40 

 )غربالگری( پرستاری خانواده
139-

138 

182 
 404 کپی(اتاق امور اداری )

461 

 109 سونوگرافی
41 

 200 آزمایشگاهپذیرش 
 آموزش 

 
405 

465 

 449 406 اتاق سرور و انفورماتیک  201 بیوشیمی و هماتولژی 35 140 اتاق فرمان رادیولژی

 450 407 -  202 سوپروایزر آزمایشگاه  110 حراست

 451 408 -  203 کنترل کیفی آزمایشگاه 16 111 2اتاق پزشک کشیک

 452 409 انفورماتیک مسئول 209 204 شناسی میکروب 22 112 اتاق احیاء و نوار قلب

اتاق استراحت 

 پرستاری
 

113 
17 

 205 مسئول فنی آزمایشگاه
207 

 410 رماتیککارشناس انفو
453 

  411 - 203 206 هورمون شناسی 15 114 اتاق استراحت پزشک

 466 412 اتاق روابط عمومی  207 پذیرش دندانپزشکی 23 143 1تاق پزشک کشیکا

 464 413 4آبدارخانه طبقه   208 پذیرش دندانپزشکی  115 اورژانسپرستاری 

 هایکلینیک منشی

 تخصصی
116 

 
 215 مسئول دندانپزشکی

289 
 414 رستوران

 

  100 مرکز تلفن 291 210 تشخیص 152 117 کنترل دید چشم

 36208525 : شماره فاکس مرکز 292 211 ارتودنسی 153 118 چشم پزشکی

 36208526رییس مرکز: 
          36208524تا  36208516 : مرکز

 36208514تا  3620851 1 مرکز :

جهت انتقال تماس از خط داخلی به خط داخلی  -1

داخلی و گرفتن شماره  Flashبا کلیک دکمه دیگر 

در صورت اشغال بودن خط داخلی کلید  .مورد نظر 

تا به نموده گوشی را قطع نمایید را شماره گیری  6

 شماره گیری شود.صورت خودکار 

جهت ریست نمودن خط داخلی هر واحد با شماره  -2

 . و شماره داخلی واحد  700گیری ستاره)*( 

 مدیریت پلی کلینیک مرکزی توحید
 

 293 212 جراحی دندان 154 119 ادیومتری

 290 209 جراحی لثه 155 120 گوش و حلق و بینی

 287 214 ترمیم دندان 156 121 کلینیک ارتوپدی

 286 213 درمان ریشه 157 122 کلینیک تغذیه

 296 216 البراتوار ارتودنسی 158 123 کلینیک اطفال

 330 300 مدیرداخلی  159 124 تست ورزش و نوارمغز

 332 301 مهندسی پزشکی 160 125 کلینیک قلب و عروق

دکتر  Eکلینیک خانواده 

 هاشمی
 333 302 طب صنعتی 161 126

 334 303 1پزشک طب صنعتی  F 127 163کلینیک خانواده 

 336 304 2پزشک صب صنعتی  164 128 کلینیک پوست

 335 305 مشاوره روانشناس 165 129 کلینیک داخلی

 327 306 مسئول پرستاری  130 کارشناس مامائی

 


