
 

 

 

 

 

 

 مستقیم داخلی کارکنان واحد

 33365069 3100 سید امیر فرزامدکتر  ریاست دانشکده

 33330534 3101 یعقوبیسیامک دکتر  معاونت آموزشی

  3102 خضریمرضیه بیگم دکتر  معاونت فرهنگی

 33365069 3107 محمدهاشم کیائیدکتر معاونت اداری و مالی

 33239253 3104 عباسیمهناز دکتر  معاونت پژوهشی

 دیدکتر همایون بابااوال -بابک رحمانیدکتر  امور هیات علمی
 خانم کاکاوند

3113 33239252 

 33365583 3106 خانم پورزرشکی تحصیالت تکمیلی

 33239250 3107 خانم خورانی تحصیالت تکمیلی

  3108 خانم ذوالقدر کارآموزی و امتحانات–آموزش 

 33539252 3109 خانم جلیلوند )علوم پایه و فیزیوپاتولوژی( –آموزش 

  3114 خانم حق شناس )مسئول کالسها و برنامه ریزی –آموزش 

 33239253 3110 خانم درخشان–خانم صفدری  (EDOمرکز توسعه آموزش)

  3111 -------- آموزش

 33365583 3112 خانم خمسه کارورزی و فارغ التحصیالن–آموزش 

 33330534 3101 خانم باقی مسئول اداره آموزش

    

 33324971 3116 خانم بقایی سایت

  3117 ----------- سایت

 و علوم پایهشماره تلفن های داخلی  و مستقیم کارکنان دانشکده 



  3118 خانم نیارند –ی آقای احمد دبیر خانه

  3119 خانم دولتی بایگانی

  3120 امینیخانم  امور مالی

 33360902 3121 خانم محمدی مالیامور 

 33365069 3122 خانم جباری دفتر ریاست

 33365069 3103 خانم رحمانی کارگزینی

 33360902 3123 آقای رضاپور کارپردازی

  3124 آقای رحمانی اموال

 33360903 3125 کرباسیخانم  کمیته تحقیقات دانشجویی

 33360903 3126 خانم کریمی کتابخانه

  3129 آقای رضایی ابن سیناسالن 

  3130 آقای قزوینی آبدارخانه

  3131 دهقان نژادخانم -رحمانیخانم  آزمایشگاه بیوشیمی

  3132 ---------- اساتید بیوشیمی و ژنتیک

  3133 دکتر پیری اساتید بیوشیمی

  3134  دانشجویان پزشکی مولکولی

  3135 دکتر سیرتی اساتید بیوشیمی و ژنتیک

  3136 خانم حاج آقایی آزمایشگاه بافت شناسی

  3137 دارابیدکتر  آناتومی

  3138 خانم صادقی آناتومی

  3139 دکتر رجایی اساتید آناتومی

  3140 دکتر ظفری-دکتر صباغ اساتید آناتومی

  3141 سلیمان نژاددکتر  اساتید آناتومی



  3142 خانم صادقی آزمایشگاه انگل و قارچ شناسی

  3143 لویعل حاجی دکتر اساتید انگل و قارچ شناسی

  3174 یدکتر محمد یانگل و قارچ شناس دیاسات

  3144 دکتر رحمانی–دکتر حیدریان  اساتید انگل و قارچ شناسی

  3145 دکتر شهنازی-دکتر سرایی اساتید انگل قارچ شناسی

  3146 آقای خسروشاهی آزمایشگاه تحقیقات

  3147 دکتر جهانی گروه آمار حیاتی

  3148 ------- گروه پزشکی اجتماعی

 33360904 3149 آقای فرهمند گروه پزشکی اجتماعی

  3150 دکتر باریکانی گروه پزشکی اجتماعی

  3151 دکتر صوفی آبادی–دکتر اسماعیلی  فیزیو لوژی

  3152 دکتر حق دوست فیزیولوزی

  3153 خانم مسلمی آزمایشگاه فیزیو لوژی

  3154 دکتر مقبلی نژاد بخش فارماکولوژی

  3155 -------- کمیته تحقیقات دانشجوئی

  3156 خانم کشاورز آزمایشگاه فارماکولوزی

  3157 دکتر نادری-عالیدکتر  گروه فارماکولوزی

  3158 -------- محل نگهداری حیوانات

  3159 حاجی آقاییخانم  آزمایشگاه ایمونولوژی

  3160 --------- مولکولیآزمایشگاه 

  3161 --------- ژنتیک

  3162 دکتر غیبی فیزیک پزشکی

  3163 آقای عباسی آزمایشگاه فیزیک پزشکی



 

  3164 آقای غیبی پور آزمایشگاه  پاتولوژی

  3165 بهرامیخانم  گروه پاتولوژی

  3166 آقای یولچی خانی آزمایشگاه میکروب شناسی

-خانم طاهرخانی-خانم عطاران-خانم عظیمی اساتید میکروب شناسی
 خانم روزبه

3167  

  3168 دکتر فروغی –دکتر علیزاده  اساتید میکروب شناسی

  3169 دکتر مرعشی– دکتر پیمانی اساتید میکروب شناسی

  3162 خانم فتوحی -دکتر اصالنی مهر اساتید میکروب شناسی

  3170 دکتر نیک خواهی اساتید میکروب شناسی


