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 واحد  داخلی واحد  داخلی

 خانم نظریدفتر ریاست دانشکده ـ   4711 معاون پژوهشی، دکتر  صفا  4715

 دفتر معاونین ـ آقای محمدی  4715 دفتر امور پژوهشی ـ خانم نامور  4654

4522ـ  4523  کس ریاستف 88622533 کتابخانه ـ خانمها هاشمی و طاهری 

 عاونیمخانم -روابط عمومی  4520 دلبریآقای  -واحد سمعی و بصری  4519

 قای اسکندریآ -مدير امور عمومی 4555 مرکز رايانه ـ خانم مهندس خضری مسئول  4513

 4513  مسئول خدمات آقای اروجی   4511 درلونآقای مهندس  -واحد رایانه   

 میدفتر فنی و تلفنخانه ـ آقایان جانباز و غما 4515-4514 اتاق پایش سایت  4679

 نقلیه   4663 مرکز پژوهش های دانشجوئی  4713

 انم خلیلیخ -کارگزینی  Ph.D. 4678اتاق دانشجویان   4765

 کارگزینی آقای حسینی  4605 اتاق دانشجویان ارشد  4584

0947  دفتر تربیت بدنی  4680  حقیآقای  ـ مسئول انبار   

 یتایپ  ـ آقای جهان  4716   

 عزیزپورخانم دبیرخانه   4583 کتر موسوی زادهد-وم پايهمديرگروه عل  4653

 ـ آقای افالکی نامه رسان آقای صفایی  4660 جامعیآقای دکتر   4653

5469 خانم رشیدیآزمایشگاه بافت شناسی ـ   4518  نیکورزمخانم  -رئیس حسابداری 

4694  اه فیزیکآزمایشگ  4701  خانم ارشدی 

 فراهانیآقای   4696 زادهم شریفشیمی خان آزمایشگاه  4517

 قمری آقای   4697 آزمایشگاه علوم پایه  4575-4529

4535-4875-
4877 

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب
 خانم حیدری   4691

 کارشناس حسابرسی 4666

4550           کتر حسینید-مديرگروه بیوتکنولوژی  4604  قمریآقای -داراموالجمع 

 آقای منصورکرمی -مسئول تدارکات 4687 صمدیدکتر آقای   4530

 خانم دکتر طريقی معاون دانشجويی، فرهنگی 4715 آقای دکتر فرج اللهی  4647

4590-4589 آقای دکتر نکوئیان  4675  خانم رفیعیاموردانشجویی  

 معروفیمعاون آموزشی ـ آقای دکتر  4715 خانم دکتر سرای گردافشاری  4668

 موحدخواهرئیس اداره آموزش ـ خانم  4595  براتی آقای دکتر  4685

  خانم توکلی 4596 خانم دکتر طریقی  4736

 اسدی  4525 رابیت-آزمایشگاه بیوتکنولوژی خانمها صائمی  4714

 خانم روضه مقدم  4598 دکتر ذاکر -مديرگروه هماتولوژی  4516

 حسنیخانم   4599 ستهخانم شای -منشی گروه  4524

 خانم عیوضی  4646 دکتر صفا قایآ  4611

 غفاریخانم   4808 آقای دکتر رضوانی  4587

 اسدیخانم   4542 .........  4776

 اعتمادی نیاآقای بایگان آموزش ـ   4636 خانم دکتر شهیدی  4707

 بایگان آموزش ـ آقای سعادت   4554 ، بیکدلی نوروزی انآقایـ آزمایشگاه هماتولوژی   4594

 بایگان اداری ـ آقای جهانی  4735 آقای دکتر صفا  4611

 اتاق اساتید خانم بنی صدر 4700 خانم دکتر حسینی  4665

 واحد داخلی واحد اخلید
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 دکتر نشاسته ريز -مديرگروه راديولوژی 4672 میکروسکوپ الکترونی 4651

 منشی گروه ـ خانم فتحی  4532 ساير

EDO 4540-4728خانم جغتایی  4591  آقای گرگانی و خانم آزادمهر 

 رجائیدکتر خانم   4574 آقای البرزیدفتر ستاد و ایثارگران ـ   4703

 آقای دکتر مازیار  4789 دفتر بسیج کارکنان برادران و خواهران 4615

 آقای دکتر پایدار  4769 غیبی و نوری انآقای –پرورش حیوانات  4557

 خانم دکتر چراغی  B1 4533اصلی دانشکده  server اتاق 4705

 کتر صديق معروفید-مديرگروه هوشبری 4732 کتابفروشی ، آقای پروانه وار 4527

 رستاخیز خانم -منشی گروه  4551 سالن اجتماعات 4526

 خانمها بهنام، ملکیان  C1 4727سالن تشریح پارت  4608

 آقاجانیخانم  -اتاق پراتیک  4662 بوفه پیراپزشکی 4709

  خانم پیری A2 4719بدارخانه پارت آ 4541

 خانم دکتر مرادی  B1 4772آبدارخانه پارت  4528

 انم حنانیخ-مديرگروه اتاق عمل  A1 4708آبدارخانه امور اداری پارت   4630

 رستاخیز خانم -منشی گروه  B1 4551ـ  A1کابین آسانسور  4861 -4748

 امیریدکتر آقای  A 4600نگهبانی پارت  4560

 خانم فضائلی  C 4592نگهبانی پارت 4537

 خانم صراف  B2 4776نگهبانی پارت 4539

 خانم دکتر عشاقیآزمايشگاهی ـ علوممديرگروه  4531 نگهبانی درب دانشگاه 2200

 آقای کرمی -منشی گروه  4602 آژانس درب دانشگاه 2116

 غرویآقای دکتر   4613 مرکز تلفن دانشگاه 9کد 1000    

  خانم دکتر ملکی  4733 أسیساتت

 آقای دکتر موسوی   4641 موتورخانه مرکزی ـ آقای میری 2742ـ  2741

 آقای دکتر ناصری  4614 تأسیسات دانشکده آقای غمامی 4510

 ......  4738 ای نوبختآق دانشکدهتأسیسات  4616

 قره گزلو خانم  4739 فیزیک بهداشتی کل دانشگاه 4664          

 خانم دکتر شریفی  4693 دفتر بسیج دانشجوئی برادران 4682

 آقای دکتر احمدوند  4601 دفتر بسیج دانشجوئی خواهران 4686

 خانم دکتر رشیدی 4681  

 و آقای بشری خانم حسینیشگاه میکروب شناسی آزمای 4740 کد پستی 1449614535

 قای غفوری آزمایشگاه قارچ شناسی آ 4669 فاکس دانشکده 88622533

  خانم دکتر واعظیآزمایشگاه قارچ شناسی  4717  

 آزمایشگاه انگل شناسی خانم سبزیان 4730 مستقیم دانشکده 88622755

88622766 //     4517  شریف زاده خانمـ  شیمیآزمایشگاه  

 ونیمعاخانمها عربشاهی و ـ آزمایشگاه بیوشیمی   4521  

 ـ خانم درستکار ـ خانم ایمانیآزمایشگاه سرولوژی   4731  

 اتوکالو  4659  

 خانم مهندس عظیمی ـ تجهیزات پزشکی  4534  


