
رئیس بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی 

عالمه بهلول گنابادي

مدیر بیمارستان

رئیس اداره امور 

مالی

کارشناس امور مالی

حسابدار

امین اموال

بیمه گري

ترخیص

درآمد

صندوق

کارشناس مسئول فناوري 

-اطالعات سالمت

پذیرش

منشی بخش ها

فناوري اطالعات 

)آمار(سالمت 

کارشناس مسئول 

خدمات پشتیبانی

کارپرداز

انباردار

کارشناس نظارت بر 

خدمات عمومی

راننده

متصدي امور لندري

تلفنچی

خیاط

آشپز

کارشناس تاسیسات

کارشناس مسئول 

تغذیه

 کارشناسان تغذیه و

رژیم درمانی

کارشناس امور 

اداري 

کارشناس مسئول 

دارویی 
 پیشگیري و بهداشت

بهداشت محیط 

بهداشت حرفه اي 

واکسیناسیون 

کارشناس مسئول 

آزمایشگاه

هماتولوژي

سیتولوژي

پاتولوژي

بیوشیمی

میکروب شناسی

بانک خون

کارشناس  مسئول  

تجهیزات پزشکی

کارشناس تجهیزات 

پزشکی

فناوري اطالعات مددکاري
کارشناس مسئول 

طب تصویري

رادیولوژي

سونوگرافی

سی تی اسکن

ماموگرافی

فلورسکوپی

ام آر آي

مدیر خدمات پرستاري

مسئول درمانگاه 

تخصصی

کلنیک زنان و 

مامایی
طب سنتی ایرانی کلنیک جراحی

جراحی عمومی

ارتوپدي

جراحی کلیه و 

مجاري ادرار

جراحی مغز و 

اعصاب

چشم

بینایی سنجی

گوش و حلق و بینی

شنوایی سنجی

بیهوشی

کلینک اطفالطب کار کلینیک توانبخشی

فیزیوتراپی

شنواي سنجی

گفتاردرمانی

کلینیک داخلی

کلینیک گوارش

آندسکوپی

کلونوسکوپی

کلینیک مجازي

نوار مغز

کلنیک قلب

اکوکاردیوگرافی

تست ورزش

الکتروکاردیوگرافی

اسپیرو متري

روماتولوژي

نورولوژي

روانپزشکی

کلینیک دیابت

کلینیک ویژه

سرپرستاران

اورژانس

4و3و2و  1جراحی 

3و2و  1داخلی 

زایشگاه

مامایی

CSR

اطفال و نوزادان

اتاق عمل

سوختگی

CCU

ICU

PICU

NICU

دیالیز

سوپروایزران

سوپروایزر آموزشی

کارشناسان آموزش به 

کارکنان 

سوپروایزران در 

گردش

سوپروایزر کنترل 

عفونت

کارشناس کنترل 

عفونت

رابط کنترل عفونت

سوپروایزر آموزش سالمت

)آموزش همگانی( 

کارشناس آموزش به 

بیمار بخش

پژوهشی-معاونت آمورشی 

 واحد توسعه آموزش

(EDO)بالینی 

کتابخانه

Skill Lab

نت لب

)CRDU(واحد توسعه  پژوهش بالینی 

کارشناس مسئول 

خدمات پژوهشی

کارشناس خدمات 

پژوهشی

کمیته اخالق در 

پژوهش

شوراي پژوهشی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی 

دانشجویی

کارشناس خدمات 

دانشجویی

کارشناس خدمات 

آموزشی

کمیته هاي آموزشی

مدیر گروه هاي 

آموزشی 

رئیس بخش

برنامه ریز آموزشی

کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

کارشناس بهبود کیفیت

کمیته مرگ و میر

مرگ و میر کودکان 

ماهه 59-1

مرگ و میر پري 

ناتال

مرگ و میر 

مادرباردار
احیاي نوزاد

دارو و درمان و

تجهیزات پزشکی  
کمیته طب انتقال 

خون

کمیته اقتصاد درمان، دارو 

و تجهیزات پزشکی
کمیته اورژانس

مارانتعیین تکلیف بی

تریاژ

کمیته ترویج تغذیه با 

شیرمادر

کمیته ترویج زایمان 

طبیعی و ایمن

 کمیته مدیریت خطر

حوادث و بالیا

کمیته حفاظت فنی و 

بهداشت کار
طکمیته بهداشت محی تکمیته کنترل عفون

ی کمیته اخالق پزشک

و رفتار حرفه اي

کمیته مدیریت اطالعات 

سالمت و فناوري اطالعات

کمیته  پایش و 

سنجش کیفیت

کارشناس هماهنگ 

کننده ایمنی بیمار

کارشناس حقوق 

گیرندگان خدمت

کارشناس مدیریت 

خطر

مسئول دفتر ریاست بیمارستان

مسئول فنی

)مسئول ایمنی بیمارستان(

مسئول حراست

نگهبان

یمسئول روابط عموم

 :  کد سند

BH-Chart-01/08

:  بازنگري تاریخ

1398/02/31


