
دانشکده ها

شماره تلفنکارشناسان ستاديشماره تلفنساب ادمیندانشکده / مرکز

81633622زهرا احدي42933212جناب آقاي شجاعی زادهبهداشت

روضهسرکار خانم پرستاري و مامایی
61054121
66941669

81633605ویدا کاردان مقدم

64053352سرکار خانم دکتر زمانیپزشکی
احمديعارفه 

هاجر معمایی
81633612
81633617

81633615فریبا اکبري66954224سرکار خانم قادر آباديپیراپزشکی

81633612عارفه احمدي88984837جواديسرکار خانم تغذیه و رژیم شناسی

81633627شبنم نوروززاده77528468سرکار خانم دکتر خدامیتوانبخشی

81633618فاطمه سعیدي66495641جناب آقاي جعفريداروسازي

81633614الهه علمدار88015881سرکار خانم عزیزي نژاددندانپزشکی

81633615فریبا اکبري22988548هدایتی رادسرکار خانم طب سنتی

81633616عصمت کریمی43052301سرکار خانم فردوسیفن آوري هاي نوین پزشکی

جناب آقاي دکتر محمديمجازي
88978088
88965909

81633637ناهید مستوفی

مراکز تحقیقاتی

شماره تلفنکارشناسان ستاديشماره تلفنساب ادمیندانشکده / مرکز

جناب آقاي دکتر آرامشاخالق پزشکی
66953833
66480276

81633616عصمت کریمی

81633627شبنم نوروززاده66348561سلیمیسرکار خانم ارولوژي

81633627شبنم نوروززاده66565400جناب آقاي دکتر محسنیارولوژي اطفال



81633616عصمت کریمی55421155سرکار خانم شاکريمرکز ملی مطالعات اعتیاد

81633637ناهید مستوفی66581560سرکار خانم فارسیالکتروفیزیولوژي

81633637ناهید مستوفی66348572سرکار خانم دکتر دوستیام اس بیمارستان سینا

81633614الهه علمدار88978351سیادتسرکار خانم دکترایمپلنت

81633605مقدمکاردانویدا66935855سرکار خانم مومن نژادایمونولوژي،آسم و آلرژي

81633622زهرا احدي88969752سرکار خانم شیرمحمدانگل هاي بومی ایران

81633627شبنم نوروززاده66581583گلچهرگانسرکار خانم ایدز

81633627شبنم نوروززاده66581521-2سرکار خانم دکترسبحانیفراورده هاي پیونديبانک 

81633637ناهید مستوفی66581616سرکار خانم حق الهیبهداشت باروري ولیعصر

81633612احمديعارفه 88975658سرکار خانم دکتر یزدي زادهبهره برداري از دانش سالمت

81633637ناهید مستوفی55155050سرکار خانم گوجه لوبیماري هاي اتوایمیون تاولی

81633615فریبا اکبري88994485سرکار خانم دکتر علويبیماري هاي شغلی و طب کار

81633615فریبا اکبري66428996جناب آقاي دکتر پوراکبريبیماري هاي عفونی اطفال

81633615اکبريفریبا66954224سرکار خانم قادر آباديهاي مشترك انسان و دامبیماري 

81633618فاطمه سعیدي55890472جناب آقاي سیفعلی زادهپردیس بین الملل داروسازي

81633615فریبا اکبري88908924ضمیريسرکار خانم پردیس بین الملل معاونت پژوهشی

81633614الهه علمدار88630227دکتر کرديجناب آقاي پزشکی ورزشی

81633627شبنم نوروززاده88220361جناب آقاي دکتر بیکیپزشکی هسته اي

81633637ناهید مستوفی66581560نقشبندسرکار خانم پژوهشکده بازتوانی عصبی

کالهدوزاندکتر سرکار خانم پژوهشکده بیماري هاي گوارش و کبد
88220026

81633637مستوفیناهید

پژوهشکده محیط زیست
یعقوبیخانمسرکار

81633615فریبا اکبري88978399

81633614الهه علمدار88989161- 4سرکار خانم علیزادهپژوهش هاي دانشجویی



81633618فاطمه سعیدي88814157افجه ايسرکار خانم تجویز و مصرف منطقی دارو

81633616عصمت کریمی66757001- 5سرکار خانم جعفريتروما و جراحی سینا

81633627شبنم نوروززاده66923688سرکار خانم ضرابیترومبوز و هموستاز

81633615فریبا اکبري66907518جناب آقاي دکتر سلیقه رادتصویربرداري سلولی و مولکولی

81633618فاطمه سعیدي64122334جناب آقاي دکتر خوشایندتضمین و کیفیت دارو

81633637ناهید مستوفی66591316سرکار خانم دکتر شریعتتغذیه با شیر مادر

81633618فاطمه سعیدي66954708جناب آقاي دکتر امینیطراحی و توسعه دارو

81633616عصمت کریمی66952530سرکار خانم دکتر حق جوتوسعه سیاست هاي دانشگاهی

81633614الهه علمدار87902473سرکار خانم دکترداوودمنشفک و صورتجراحی جمجمه، 

81633627شبنم نوروززاده55416134سرکار خانم دکتر نادرفرچشم پزشکی

سرکار خانم دکتر خورشیدیاندندانپزشکی
88986677
83384211

81633614الهه علمدار

81633615فریبا اکبري66581579سرکار خانم قوامیرادیولوژي نوین و تهاجمی

81633615فریبا اکبري66929234جناب آقاي محبیرشد و تکامل کودکان

81633616عصمت کریمی55413540سرکار خانم احمديروانپزشکی

81633615فریبا اکبري84902271سرکار خانم حسن زادهروماتولوژي

81633616عصمت کریمی66482706جناب آقاي دکتر شاهورديزیست فن آوري نوین

81633615فریبا اکبري64121112جناب آقاي دهقانزیست مواد پزشکی

81633627شبنم نوروززاده66581638سرکار خانم دکتر نحویجوسرطان

81633627شبنم نوروززاده66903063سرکار خانم دکتر دلپذیرسرطان هاي دستگاه ادراري تناسلی

81633616عصمت کریمی88995879سرکار خانم جمشیديبر مشارکت جامعهسالمت مبتنی 

81633612عارفه احمدي64053238سرکار خانم رحیمیطب تجربی

81633615فریبا اکبري64121214سعیديسرکار خانم طب و داروسازي سنتی

81633605مقدمکاردانویدا66954708جناب آقاي دکتر امینیطراحی و توسعه دارو



81633637ناهید مستوفی61192426بیطرفانسرکار خانم دکترعلوم اعصاب

81633627شبنم نوروززاده66760269سرکارخانم مختاريگوش، حلق و بینی

81633615فریبا اکبري64122330نیکانسرکار خانم گیاهان دارویی

81633614الهه علمدار88015017سرکارخانم چینی فروشلیزر در دندانپزشکی

81633637ناهید مستوفی66591316سرکار خانم دکتر شریعتمادر، جنین و نوزاد

81633617هاجر معمایی66954224سرکار خانم قادرآباديمدیریت سالمت

81633627شبنم نوروززاده66940021سرکار خانم حداديمدل هاي سرطانی

81633605مقدمکاردانویدا66421685سرکار خانم قاسمیمراقبت هاي پرستاري و مامائی

81633618فاطمه سعیدي66494994سرکار خانم غالمیمسمومیت ها

81633615فریبا اکبري88992971سرکار خانم رجبیمیکروبیولوژي مواد غذایی

81633616عصمت کریمی64121125سرکار خانم مومنینانو فناوري پزشکی

81633617هاجر معمایی66581568سرکار خانم پرورامنفرولوژي

81633605مقدمکاردانویدا66438622جناب آقاي دکتر آقا محمدينقص ایمنی

هماتولوژي، آنکولوژي و پیوند سلول 
81633627شبنم نوروززاده88029397سرکار خانم شهابیهاي بنیادي


