ریاست دانشکده
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری و مالی
معاونت پژوهشی
امور هیات علمی
تحصیالت تکمیلی
تحصیالت تکمیلی
آموزش –کارآموزی و امتحانات
آموزش – (علوم پایه و فیزیوپاتولوژی)
آموزش – (مسئول کالسها و برنامه ریزی
EDO
آموزش
آموزش –کارورزی و فارغ التحصیالن
آموزش
مسئول اداره آموزش
سایت
سایت
دبیر خانه
بایگانی
امور مالی
امور مالی
کارگزینی
کارپردازی

شماره تلفن های داخلی کارکنان دانشکده پزشکی
اساتید انگل و قارچ شناسی
دکتر نوید محمدی
0033
اساتید انگل و قارچ شناسی
دکتر یعقوبی
0030
اساتید انگل قارچ شناسی
دکتر خضری
0033
آزمایشگاه تحقیقات
دکتر فرزام
0030
گروه آمار حیاتی
دکتر عباسی
0033
گروه پزشکی اجتماعی
دکتر سلیمان نژاد -خانم کاکاوند
3003
گروه پزشکی اجتماعی
خانم پورزرشکی
0033
گروه پزشکی اجتماعی
خانم خورانی
0033
فیزیو لوژی
خانم ذوالقدر
0033
فیزیولوزی
خانم جلیلوند
0033
آزمایشگاه فیزیو لوژی
خانم حق شناس
0003
بخش فارماکولوژی
0003
خانم صفدری –خانم درخشان
کمیته تحقیقات دانشجوئی
--------0000
آزمایشگاه فارماکولوزی
خانم خمسه
0003
گروه فارماکولوزی
--------0000
محل نگهداری حیوانات
خانم باقی
0030
آزمایشگاه ایمونولوژی
آزمایشگاه مولکولی
خانم بقایی
0003
ژنتیک
0003
----------فیزیک پزشکی
0003
آقای احمدی –آقای قزوینی
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
خانم دولتی
0003
آزمایشگاه پاتولوژی
خانم قنبری
0033
گروه پاتولوژی
خانم محمدی
0030
آزمایشگاه میکروب شناسی
آقای خداوردی
0033
اساتید میکروب شناسی
آقای رضاپور
0030

دکتر شهنازی
دکتر محمدی – دکتر حاجی علیلو
دکتر سرایی
آقای خسروشاهی
دکتر جهانی
------آقای فرهمند
دکتر باریکانی
دکتر اسماعیلی –دکتر صوفی آبادی
دکتر حق دوست
خانم مسلمی
دکتر عالی
-------خانم کشاورز
دکتر نصیری
-------خانم آدینه
----------------دکتر غیبی
آقای عباسی
آقای غیبی پور
خانم نعمتی
آقای یولچی خانی
خانم عظیمی-خانم عطاران

3413
3411
3414
3413
3413
3413
3413
3443
3444
3443
3443
3441
3444
3443
3443
3443
3443
3433
3434
3433
3433
3431
3434
3433
3433

اموال
کتابخانه (مدیر)
کتابخانه

آقای رحمانی
خانم کریمی
خانم کریمی

0033
0033
0033

سالن ابن سینا
آبدارخانه
آزمایشگاه بیوشیمی
اساتید بیوشیمی و ژنتیک
اساتید بیوشیمی
دانشجویان پزشکی مولکولی
اساتید بیوشیمی و ژنتیک
آزمایشگاه بافت شناسی
آناتومی
آناتومی
اساتید آناتومی
اساتید آناتومی
اساتید آناتومی
آزمایشگاه انگل و قارچ شناسی

آقای رضایی
آقای قزوینی
خانم قاسمی-خانم بابایی
---------دکتر پیری-دکتر گودرزوند چگینی

0033
0003
0000
0003
0000
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0033
0030
3413

دکتر سیرتی
خانم حاج آقایی
دکتر یزدانفر
خانم صادقی
دکتر رجایی
دکتر صباغ-دکتر ظفری
دکتر دارابی
خانم صادقی

اساتید میکروب شناسی
اساتید میکروب شناسی
اساتید میکروب شناسی

دکتر علیزاده – دکتر فروغی
دکتر پیمانی
دکتر اصالنی مهر -خانم فتوحی

3433
3433
3433

