
 

 دانشکده پیراپزشکي داخلي آزمایشگاهها داخلي

 دفتر ریاست دانشکده ـ خانم نظری 4670-4711 خانم شریف زاده –آزمایشگاه شیمی  4517

 دفتر معاونین ـ آقای محمدی 4715-4545 خانمها عربشاهی و معاونی –آزمایشگاه بیوشیمی  4521-4531

 م معاونیخان-روابط عمومی 4520 و ترابی انمها صائمیخ -آزمایشگاه بیوتکنولوژی 4714

 قای اسکندریآ -امور اداریاداره رئیس  4555 یکدلی   ب -دکتر نوروزیآقایان  هماتولوژی آزمایشگاه 4594

 انم خلیلیخ -مسئول کارگزینی  4615-4678 انم رشیدیخ -آزمایشگاه بافت 4518

 نم روستائیخا -کارگزینی  4674 روزبه کیا  حسینی،خانمها  آزمایشگاه میکروب شناسی 4718

 انم عزیزپورخ -مسئول دبیرخانه  4583 قای بشریآ -آزمایشگاه میکروب شناسی  4718

 قای اعتمادی نیاآ -دبیرخانه  4660 انم سبزیانخ -آزمایشگاه انگل شناسی 4730

 یآقای حق - تایپ و بایگان اداری 4716 انم درستکارخ -آزمایشگاه سرولوژی 4731

 محمودیآقای  دار ـ انبار 4709 خانم دکتر واعظی –آقای لسان  آزمایشگاه قارچ شناسی 4717-4669

 آقای فراهانی –تدارکات  4687 آزمایشگاه فیزیک و میکروب مواد غذایی آقای حبیبی 4701

 عظیمیانم مهندس خ -تجهیزات پزشکی  4534 آزمایشگاه و مرکز علوم اعصاب 4575 -4653

 آقای اروجی –مسئول خدمات  4511 آقای گرگانی و خانم آزادمهر  4728

 آقای جانباز –دفتر فنی  4515-4514 خانم میاحی  4580

 مانیانز-تأسیسات آقایان نوبخت 4510-4616 اتاق پراتیک )مهارتهای بالینی ( خانم فضائلی   4662

 واحد نقلیه 4663 خانم بیرانوند 4719

 آبدارخانه همکف 4630 خانم فتحی –منشی گروه رادیولوژی  4532

 Aنگهبانی پارت  4560 قای جهانیآ  -منشی گروه علوم آزمایشگاهی 4602

 BوCنگهبانی پارت  4539-4537 انم رستاخیزخ -منشی گروه هوشبری و اتاق عمل 4794

 خانم ابراهیمي  -رئیس اداره امور مالي 4695 منشی گروه بیوتکنولوژی 4647

 خانم شاکری 4697 خانم اسدی  –منشی گروه هماتولوژی  4524

 آقای قمری-داراموالجمع 4550 آبدارخانه هیأت علمی 4541

 خانم ارشدی 4694 طبقه اول  Bآبدارخانه پارت  4528

 خانم حیدری Ph.D 4691اتاق دانشجویان  4765

 کارشناس رسیدگی 4696 سالن اجتماعات  4608

 رئیس اداره آموزش ـ خانم موحدخواه 4595 فاکس دانشکده  88622533

 خانم روضه مقدم 4598 مستقیم دانشکده  88622755

 نقدی خانم -خانم اقدامی 4596-4525 رئیس امور اداری 88622650

 خانم عیوضی 4646 دفتر بسیج دانشجوئی 4682

 خانم حسنی 4599 بسیج خواهران 4686

 انم غفاریخ-واحد امتحانات  4542 پژوهش های دانشجوئیمرکز  4713

 امور دانشجویی ـ خانم رفیعی 4590 قایان البرزی و آخوندیآ -دفتر ستاد شاهد و ایثارگری 4703-4704

 آموزش 4585 تربیت بدنی 4680

 خانم جغتایی –-EDOآموزش  4591 مرکز تحقیقات علوم اعصاب  4535

 اتاق اساتید 4700 حراست دانشگاه 3900

 بایگان آموزش ـ آقای حسینی 4636-4554 مسئول حفاظت فیزیکی 2722

 خانم مهندس خضری –سئول رایانه م 4512 نگهبانی درب دانشگاه 2200-2002

 قای مهندس ندرلوآ 4512 موتور خانه مرکزی آقای میری 2742-2741

 اصلی دانشکده serverاتاق  4705 آژانس درب دانشگاه 2016

 خانم نامور –دفتر امور پژوهش  A1-B1 4654کابین آسانسور  4748-4861

 واحد سمعی بصری آقای دلبری 4519 بوفه 4710

 کتابخانه خانمها هاشمی و طاهری 4523-4522 آقای پروانه وار –واحد انتشارات  4527



 

 

 

 

 

 دانشکده پیراپزشکي داخلي دانشکده پیراپزشکي داخلي  

 مدیران گروهها ، اعضای هیأت علمي  آقای دکتر صدیق معروفیهوشبری مدیر گروه 4732

 خانم دکتر عشاقیمدیر گروه علوم آزمایشگاهی 4531 خانم دکتر مرادی مجد 4772

 آقای دکتر غروی 4613 خانم ملکیان –خانم دکتر ساعی  4727

 آقای دکتر موسوی 4641  
 آقای دکتر ناصری 4614  
 حسینی صفا آقای دکتر 4601  
 خانم دکتر واعظی)مدیر دفتر توسعه آموزش( 4739  
 خانم دکتر شریفی 4588  
 خانم دکتر ملکی 4733  
 خانم دکتر محسن زادگان 4681  
 خانم دکتر رشیدی 4707  
 آقای دکتر صفا –مدیر گروه هماتولوژی  4611  

 آقای دکتر ذاکر 4516  

 آقای دکتر رضوانی 4587  

 خانم دکتر شهیدی 4516  

 خانم دکتر حسینی 4665  

 آقای دکتر حسینی –مدیر گروه بیوتکنولوژی  4604  

 آقای دکتر صمدی 4530  

 آقای دکتر فرج اللهی  4647  

 آقای دکتر نکوئیان 4675  

 آقای دکتر قلی پور 4614  

 آقای دکتر براتی 4685  

 خانم دکتر طریقی   4736  

 خانم دکتر سرای گردافشاری 4668  

 خانم دکتر دنیوی 4740  
 قای دکتر نشاسته ریزآ -مدیر گروه رادیولوژی 4532-4672  
 آقای دکتر مازیار 4789  
 آقای دکتر پایدار 4679  

 خانم دکتر رجائی 4574  

 انم دکتر هرمزیخ -خانم دکتر چراغی   4533  

 خانم حنانی –مدیر گروه اتاق عمل  4708  

 آقای دکتر فردین امیری    4600  
 آقای اسماعیل تیموری 4667  

 خانم صراف شهری 4788  


