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 تلفن نام واحد

 02715373 دفتر ریاست دانشکده

  دفتر معاون آموزشی

  دفتر معاون پشتیبانی

  دفتر معاون پژوهشی

  ییدانشجو -دفتر معاون فرهنگی

  دفتر معاون تحصیالت تکمیلی

  تلفنخانه

  گروه مهندسی بهداشت محیط

  گروه حشره شناسی پزشکی

  گروه بهداشت عمومی

  ای و ایمنی کار مهندسی بهداشت حرفهگروه 

  گروه اپیدمیولوژی

  شتگروه آموزش بهدا

 722داخلی  اداره آموزش

 262 اتاق نقلیه ) آقای غفاری (

 943 ( اتاق نقلیه دانشجویی ) آقای حسن زاده(

 92706773 فاکس دانشکده بهداشت

 92720373 فاکس کتابخانه دانشکده بهداشت

خط مستقیم دفتر مدیریت دانشکده 

 تغذیه

92732777 

 92732777 فاکس دانشکده تغذیه

کدپستی دانشکده های بهداشت و 

 تغذیه

2739023347 

 709و  706 نگهبانی پارکینگ

 970 نگهبانی درب رازی

 704 سلف سرویس

 737 سالن کنفرانس

 964 سالن کنفرانس مرکز تحقیقات

 927 آزمایشگاه ایمنی

 939 موزه حشره شناسی

 937 انسکتوریوم
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 3189ماه  تیرویرایش -شکده بهداشت شماره تلفنهای دان
 

حروف 

 گروه/معاونت سمت نام خانوادگی الفبا

شماره 

 مکان داخلی 

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  113 ارتقا سالمت هیات علمی آقای دکتر اسدالهی الف

 5ساختمان شماره  183 بهداشت محیط مدیر گروه آقای دکتر اژدر پور الف

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  185 بهداشت حرفه ای هیات علمی ژادخانم دکتر احمدی ن الف

 محوطه 122 بهداشت محیط کارشناس آزمایشگاه خانم اخالصی الف

 طبقه اول 3ساختمان شماره  168 معاونت آموزشی EDOمسئول دفتر  خانم آروین فر الف

 طبقه همکف 3ساختمان شماره  192 یمعاونت پشتیبان مسئول کتابخانه/رابط پیشنهادات خانم افتخاریان الف

 طبقه اول 3ساختمان شماره  121 معاونت پشتیبانی حسابدار آقای آرایش الف

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  126 اپیدمیولوژی کارشناس پژوهشی خانم اکبری الف

 5ساختمان شماره  130 - 203 بهداشت محیط معاون آموزشی/ هیات علمی آقای دکتر بقاء پور ب

 طبقه اول 3ساختمان شماره  126 معاونت آموزشی کارشناس آموزش خانم بلورچی ب

 محوطه 195 بهداشت محیط کارشناس آزمایشگاه خانم بهرامی ب

 طبقه اول 3ساختمان شماره  163 معاونت پشتیبانی / مسئول نیروی های خدماتیکارپرداز آقای باقری ب

 طبقه اول 3ساختمان شماره  182 معاونت پژوهشی عمومی  / روابط کارشناس پژوهشی خانم برزگر ب

 1ساختمان شماره  150 حشره شناسی / طرح تکریم ارباب رجوعکارشناس گروه زاد خانم پاک پ



دانشکده بهداشت دفترچه تلفن   
8931تیر ماه    اتریخ وریایش      -:واحد تکریم ارباب رجوعتنظیموتهیه   

4 
 

4
 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  219 ارگونومی کارشناس آموزش خانم پرمون پ

 طبقه اول 3ن شماره ساختما 216 معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی خانم تاری وردی ت

 طبقه دوم نمازخانه 105 دفتر نهاد رهبری کارشناس خانم ثابت ث

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  199 بهداشت حرفه ای مدیر گروه آقای دکتر جهانگیری ج

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  218 بهداشت حرفه ای هیات علمی آقای دکتر جعفری ج

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  209 ارتقا سالمت کارشناس پژوهشی خانم  جعفری ج

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  183 ارگونومی مدیر گروه آقای دکتر چوبینه چ

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  120 اپیدمیولوژی هیات علمی آقای دکتر حسن زاده ح

 اولطبقه  3ساختمان شماره  121 معاونت آموزشی کارشناس اداره آموزش آقای حسینی ح

 5ساختمان شماره  135-180 بهداشت محیط معاون فرهنگی/هیات علمی آقای دکتر حسینی ح

 طبقه اول 3ساختمان شماره  163 معاونت پشتیبانی کارپرداز آقای حیدری ح

 1ساختمان شماره  151 حشره شناسی کارشناس موزه آقای حسین پور ح

 طبقه اول 3ساختمان شماره  169 وزشیمعاونت آم کارشناس اداره آموزش خانم حق پرست ح

 5ساختمان شماره  182 بهداشت محیط هیات علمی خانم دکتر دهقانی د

 طبقه اول 3ساختمان شماره  102 معاونت فرهنگی کارشناس فرهنگی خانم دریابر د

مایشگاه آز کارشناس خانم دباغ منش د  1ساختمان شماره  116 حشره شناسی 

 طبقه اول 3ساختمان شماره  215 ارگونومی کارشناس پژوهشی یآقای دکتر دانشمند د

 د
 کارشناس آموزش خانم درویشی

بهداشت گروه مهندسی 

 و ایمنی کار حرفه ای
181 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره 
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 د
 خانم  رحیم خانلی

و کارشناسی  شناس آموزش مجازیکار

 بهداشت عمومی پژوهشی
211 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره 

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  123 اپیدمیولوژی هیات علمی قای دکتر رضائیان زادهآ ر

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  108 بهداشت عمومی هیات علمی خانم دکتر رخشانی ر

 طبقه اول 3ساختمان شماره  120 مرکز تحقیقات کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات خانم رزمی ر

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  158 مومیبهداشت ع مربی  خانم راستی ر

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  138 بهداشت حرفه ای کارشناس آزمایشگاه خانم رنجبر ر

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  213-210 معاونت پشتیبانی ITمسئول  آقای مهندس رحیمی ر

 5ساختمان شماره  201 بهداشت محیط کارشناس گروه آقای مهندس رستمی ر

 ساختمان نگهبانی ورودی کوچه 160 معاونت پشتیبانی مسئول امور عمومی و انتظامات رحیم زادهآقای  ر

 ز
 هیات علمی خانم دکتر زمانیان

بهداشت گروه مهندسی 

 و ایمنی کار حرفه ای
182 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  158 بهداشت عمومی مربی  خانم زادانی ز

 طبقه هم کف 3ساختمان شماره  120 معاونت پشتیبانی itکارشناس  قای مهندس زارعآ ز

 طبقه اول 3ساختمان شماره  126 – 102 حشره شناسی معاون پژوهشی/ هیات علمی آقای دکتر سلطانی س

 5ساختمان شماره  200 بهداشت محیط هیات علمی آقای دکتر سمائی س

 س
 مایشگاه سرپرست آز آقای مهندس سروستانی

بهداشت گروه مهندسی 

 و ایمنی کار حرفه ای
138 

 طبقه هم کف 1ساختمان شماره 

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  112 اپیدمیولوژی هیات علمی خانم دکتر سیف س

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  180 بهداشت حرفه ای و ایمنی کار هیات علمی آقای دکتر سلیمانی  س
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 5ساختمان شماره  181 بهداشت محیط هیات علمی آقای مهندس شیردره ش

 1ساختمان شماره  151 حشره شناسی کارشناس گروه خانم شهریاری ش

 طبقه اول 3ساختمان شماره  102 معاونت پشتیبانی مسئول کارگزینی خانم شرفی ش

 انبار 110 معاونت پشتیبانی مسئول انبار آقا ی شکری ش

 طبقه اول 3ساختمان شماره  139 معاونت پشتیبانی انهمسئول دبیرخ آقای شاه جمالی ش

 طبقه هم کف 3ساختمان شماره  192 معاونت پشتیبانی کارشناس کتابخانه خانم صدیقی ص

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  109 بهداشت عمومی / روابط عمومی کارشناس فنی مجازی آقای صداقت نیکو ص

 طبقه اول 3ساختمان شماره  108 معاونت پشتیبانی  اریمسئول دفتر امور اد خانم صفی شاهی  ص

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  152 اپیدمیولوژی هیات علمی آقای مهندس طباطبائی ط

 طبقه همکف 3ساختمان شماره  151 معاونت پشتیبانی کتابدار/رابط کمیته مستندسازی آقای طوری ط

 ط
  کارشناس گروه خانم طاهری

 و بهداشت حرفه ای

 ایمنی کار
103 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره 

 1ساختمان شماره  153 حشره شناسی هیات علمی آقای دکتر عزیزی ع

 طبقه اول 3ساختمان شماره  121 معاونت پشتیبانی حسابدار آقای عظیمی ع

 ع
 مسئول دفتر خانم عبدالعلی

 معاونت پشتیبانی /

 معاونت پژوهشی
102 

 طبقه اول 3ساختمان شماره 

 ع
 هیات علمی علیاییآقای دکتر 

و  بهداشت حرفه ای

 ایمنی کار
181 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره 

 طبقه اول 3ساختمان شماره  213 معاونت پشتیبانی ITکارشناس  آقای عباسی  ع

 طبقه اول 3ساختمان شماره  121 معاونت پشتیبانی مسئول حسابداری آقای عزیزی ع
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 طبقه دوم 3ساختمان شماره  109 بهداشت عمومی وزش  کارشناس آم خانم  عباسی ع

 ع
 آقای عباسی 

مسئول آموزش ضمن خدمت/کارشناس 

 آزمایشگاه
 219 بهداشت محیط

 5ساختمان شماره 

 1ساختمان شماره  231 حشره شناسی هیات علمی آقای دکتر علیپور ع

 طبقه اول 3ساختمان شماره  131 لی معاونت تحصیالت تکمی کارشناس پژوهشی/رابط شکایات خانم غضنفری غ

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  118 اپیدمیولوژی کارشناس آموزش خانم غرقی غ

 طبقه اول 3ساختمان شماره  153 – 130 اپیدمیولوژی ریاست دانشکده/هیات علمی آقای دکتر فراروئی ف

 طبقه اول 3ساختمان شماره  126 معاونت آموزشی کارشناس آموزش خانم فرهمند ف

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  216 ارتقا سالمت هیات علمی خانم دکتر قهرمانی قه

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  112 اپیدمیولوژی مدیر گروه خانم دکتر قائم ق

 طبقه اول 3ساختمان شماره  166 معاونت آموزشی مسئول اداره آموزش خانم قاسمی ق

 طبقه اول 3ساختمان شماره  198 اونت فرهنگیمع کارشناس فرهنگی آقای قانع ق

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  130 بهداشت عمومی مدیر گروه آقای دکتر کشفی ک

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  129 ارتقا سالمت  مدیر گروه آقای دکتر کاوه ک

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  113 ارتقا سالمت هیات علمی آقای دکتر کریمی ک

 ک
 کارشناس آزمایشگاه نم کشاورز  خا

بهداشت گروه مهندسی 

 و ایمنی کار حرفه ای
111 

 طبقه هم کف 1ساختمان شماره 

 1ساختمان شماره 151 حشره شناسی هیات علمی آقای مهندس کالنتری ک

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  181 بهداشت حرفه ای و ایمنی کار هیات علمی آقای  دکتر کمالی نیا ک

 طبقه اول 3ساختمان شماره  139 دبیرخانه  مسئول دفتر کفاشانم خ ک
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 طبقه دوم 3ساختمان شماره  211 ارگونومی هیات علمی آقای دکتر کاظمی ک

 5ساختمان شماره  201 بهداشت محیط کارشناس آموزش خانم کرمی ک

 1ساختمان شماره  129 حشره شناسی مدیر گروه آقای دکتر مومن باهلل فرد م

 طبقه سوم 1ساختمان شماره  532 اپیدمیولوژی هیات علمی آقای دکتر میراحمدی زاده م

 طبقه اول 1ساختمان شماره  571 معاونت پشتیبانی کارشناس خدمات دانشجویی/مسئول نقلیه آقای مطوس م

طبقه اول 1ساختمان شماره  341 دفتر نهاد دانشکده امام جماعت ده بزرگی حاج آقا م  

 محوطه 501 معاونت پشتیبانی تکثیر ( –) بوفه  رادیآقای م م

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  211 ارگونومی هیات علمی آقای دکتر مکرمی م

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  128 ارتقا سالمت کارشناس آموزش خانم مکی آبادی  م

 م
 کارشناس گروه خانم مهندس موسوی

و  بهداشت حرفه ای

 ایمنی کار
181 

 طبقه دوم 3تمان شماره ساخ

 طبقه اول 3ساختمان شماره  121 معاونت پشتیبانی حسابدار آقای معمار صادقی م

 همکفطبقه  3ساختمان شماره  122 بهداشت عمومی کارشناس گروه خانم دکتر مطلق م

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  MPH 133 مدیر گروه آقای دکتر نقاب ن

 طبقه سوم 3ساختمان شماره  131-216 ارتقا سالمت صیالت تکمیلی/هیات علمیمعاون تح خانم دکتر نظری ن

 طبقه اول 3ساختمان شماره  108 معاونت پشتیبانی رئیس امور اداری /مسئول حوزه ریاست خانم هاشمی ه

 5ساختمان شماره  181 بهداشت محیط هیات علمی آقای دکتر هاشمی ه

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  128 بهداشت حرفه ای و ایمنی کار وزیکارشناس کارآم آقای مهندس هوشیار ه

 طبقه اول 3ساختمان شماره  130/106 ریاست ریاستمسئول دفتر  خانم همایونی ه
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طبقه اول 3ساختمان شماره  252-152 معاونت پشتیبانی مسئول تاسیسات آقای هادی ه  

 ی
 هیات علمی آقای دکتر یوسفی نژاد

و  بهداشت حرفه ای

 ایمنی کار
122 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره 

 طبقه دوم 3ساختمان شماره  MPH 159 کارشناس آموزش و پژوهش خانم یزدان خواه ی
 

 


