تلفن های داخلی دانشکده پیراپزشکی
واحد

واحد

داخلی

داخلی

دفتر ریاست دانشکده ـ خانم نظری

1144

معاون پژوهشی ،دکتر صفا

5174

دفتر معاونین ـ آقای محمدی

1146

دفتر امور پژوهشی ـ خانم نامور

1561

33555644

کتابخانه ـ خانمها هاشمی و طاهری

 1654ـ 1655

فکس ریاست
روابط عمومی-خانم نظری

1514

واحد سمعی و بصری -آقای قاسمی

1644

مدير امور عمومی -آقای اسکندری

5444

سرپرست مرکز رايانه ـ خانم مهندس خضری

مسئول خدمات آقای اروجی

1545

تعمیر و نگهداری کامپیوتر ـ آقای مهندس ندرلو

1645

اتاق پایش سایت

1514

مرکز پژوهش های دانشجوئی

1144

اتاق دانشجویان Ph.D

1156
1631
1534

دفتر فنی و تلفنخانه ـ آقایان جانباز و غمامی
نقلیه

1641-1646
1554

5474

کارگزینی  -خانم خلیلی

1513 1511

کارگزینی آقای حسینی

1546

اتاق دانشجویان ارشد

مسئول انبار ـ آقای حقی

1144

دفتر تربیت بدنی

تایپ ـ آقای جه انی

1145

مديرگروه علوم پايه-دکترجامعی

دبیرخانه خانم عزیزپور

1634

آقای دکتر موسوی زاده

1564

نامه رسان آقای صفایی

1554

خانم دکتر کوروش آرامی

1133

رئیس حسابداری -خانم سعادتی نسب

5544

خانم کردستانی

1643

خانم ارشدی

1541

آزمایشگاه فیزیک خانم هاشمی

1144

آقای فراهانی

1545

آزمایشگاهشیمی خانمهاکاویانی و شریفزاده

1641

آقای ویشگائی

1541

آزمایشگاه علوم پایه

1654

خانم حیدری

1544

آزمایشگاه فیزیولوژی

166

کارشناس حسابرسی

1555

مديرگروه بیوتکنولوژی-دکتر حسینی

جمعداراموال-آقای مینویی

5565

منشی

1511

مسئول تدارکات -آقای منصورکرمی

1531

آقای دکتر صمدی

1644

معاون دانشجويی ،فرهنگی خانم حنانی

5174

آقای دکتر فرج اللهی

1511

اموردانشجویی ـ خانم موحدخواه ـ خانم طهماسبی

1644

آقای دکتر نکوئیان

1516

معاون آموزشی ـ آقای دکتر صمدی

5174

خانم دکتر سرای گردافشاری

1553

رئیس اداره آموزش ـ خانم چیذری

5444

آزمایشگاه بیوتکنولوژی خانمها صائمی-ترابی

1141

خانم توکلی

1645

خانم دکتر طریقی

1145

خانم روضه مقدم

1643

مديرگروه هماتولوژی-دکتر ذاکر

خانم دمشقی

1644

منشی گروه -خانم شایسته

1651

خانم عیوضی

1514

آقای دکتر کاظمی

1544

خانم سلطانی

1615

آقای دکتر رضوانی

1631

بایگان آموزش ـ خانم غفوری

1645

خانم دکتر شهیدی

1141

بایگان آموزش ـ آقای سعادت

1661

آزمایشگاه هماتولوژی خانم حکیمی وآقای نوروزی

1641

بایگان اداری ـ آقای جهانی

1146

آقای دکتر صفا

1551

اتاق اساتید خانم بنی صدر

1144

خانم دکتر حسینی

1556

دفتر دانشکده فن آوری

 1664ـ 1511

5544

1355-1543

5475

تلفن های داخلی دانشکده پیراپزشکی

واحد

داخلی

اخلی

واحد

مديرگروه راديولوژی-دکتر نشاسته ريز

5444

منشی گروه ـ خانم فتحی
آقای گرگانی و خانم آزادمهر
خانم رجائی

1645
1614
1114

دفتر ستاد و ایثارگران ـ خانم علیپور و آقای البرزی
دفتر بسیج کارکنان برادران و خواهران
پرورش حیوانات – آقایان غیبی و نوری

آقای دکتر مازیار

1134

آقای دکتر پایدار

1154

خانم دکتر چراغی

1644

اتاق  serverاصلی دانشکده
کتابفروشی  ،آقای پروانه وار
دفتر بسیج دانشجوئی (خواهران)

مديرگروه هوشبری-دکتر صديق معروفی

منشی گروه -خانم رستاخیز
خانمها بهنام ،ملکیان
اتاق پراتیک -خانمها قاسمی ووکیلی
مديرگروه اتاق عمل-خانم حنانی

منشی گروه -خانم رستاخیز
آقای امیری
مديرگروهعلومآزمايشگاهی ـ دکتر غروی

منشی گروه -آقای کرمی
آقای دکتر یزدان پرست (سرپرست تحصیالت تکمیلی)
آقای دکتر عشاقی
خانم دکتر ملکی
آقای دکتر موسوی
آقای دکتر ناصری
آقای دکتر نوروزی
خانمها کاویانی و قره گزلو
خانم دکتر شریفی
آقای دکتر احمدوند
خانم دکتر محسن زادگان
آزمایشگاه میکروب شناسی خانمها حشمتی و عباسی
آزمایشگاه قارچ شناسی آقای غفوری
آزمایشگاه انگل شناسی خانم سبزیان
آزمایشگاه بیوشیمی ـ خانمها پکنه ،عربشاهی و معاونی
آزمایشگاه سرولوژی ـ آقای غلمان و خانم ایمانی
آزمایشگاه بافت شناسی ـ خانمها کردستانی و دینی
اتوکالو
نهاد رهبری خواهران
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی -رئیس مرکز
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی خانم اخالقی
خانم مهندس عظیمی ـ تجهیزات پزشکی
میکروسکوپ الکترونی
خانم جغتایی EDO

ساير

 5144سالن اجتماعات
 1664سالن تشریح پارت C1
 1151بوفه پیراپزشکی
 1555آبدارخانه پارت A2
 5145آبدارخانه پارت B1
 1664آبدارخانه امور اداری پارت A1
 1544کابین آسانسور A1
 5474نگهبانی پارت A
 1545نگهبانی پارتC
 1141نگهبانی پارتB2
 1644نگهبانی درب دانشگاه
 1144دفتر حراست
1514
 1541موتورخانه مرکزی ـ آقای میری
 1143تأسیسات
 1144تأسیسات ـ آقایان نوبخت و اسدی و امیری و شفقی
 1633فیزیک بهداشتی کل دانشگاه
 1544مرکز تلفن دانشگاه
 1534آژانس درب دانشگاه
 1143کد پستی
 1554ـ  1143فاکس دانشکده
 1144مستقیم دانشکده
 1654ـ// 1644
1144
1643
1564
1615
1155
1154
1641
1564
1644

 1141ـ 1144
 1544ـ 1546
1661
1146
1634
1535
1655
1543
1144
1614
1653
1544
1113
1654
1641
1644
5544
1634
 5114ـ 5115
1545ـ 1644
 1644ـ 1545
1551
 4444کد4
 5154ـ 5445
4114541646
33555644
33555166
33555155

تلفن های داخلی دانشکده پیراپزشکی

