
  الف
 132 آقای دکتر اسدالهی

 392 آقای دکتر اژدر پور

 192 خانم دکتر احمدی نژاد

 179 خانم اسفندیاری

 177 خانم اخالصی

 169 خانم آروین فر

 182 خانم افتخاریان

 322 امام جماعت

 ب
 120 - 202 آقای دکتر بقاء پور

 176 خانم بلورچی

 182 خانم بهرامی

 162 آقای باقری

 197 خانم برزگر

 پ

 320 خانم پاک زاد

 218 خانم پرمون 

 ت

 128 خانم تاری وردی

 ث
 102 خانم ثابت

 ج
 188 آقای دکتر جهانگیری

 219 آقای دکتر جعفری

 208 خانم  جعفری

 چ
 192 آقای دکتر چوبینه

 ح
 120 آقای دکتر حسن زاده

 122-390 آقای دکتر حسینی

 171 آقای حسینی

 168 خانم حق پرست

 162 آقای حیدری

 323 آقای حسین پور

 د
 392 خانم دکتر دهقانی

 107 خانم دریابر

 336 خانم دباغ منش

 232 دانشمندی دکترآقای 

 191 خانم درویشی

 ذ
  

 ر
 122 آقای دکتر رضائیان زاده

 309 خانم دکتر رخشانی

 211 خانم رحیم خانلی

 170 خانم رزمی

 129 راستیخانم 

 129 خانم رنجبر

 230-232 آقای مهندس رحیمی

 201 آقای مهندس رستمی

 218 خانم رستمی 

 163-160 (199آقای رحیم زاده )

 ز

 192 خانم دکتر زمانیان

 129 خانم زادانی

 370 آقای مهندس زارع

 

 س
 327 – 102 آقای دکتر سلطانی

 200 آقای دکتر سمائی

 129 آقای مهندس سروستانی

 137 خانم دکتر سیف

 190 آقای دکتر سلیمانی 

 ش
 393 آقای مهندس شیردره

 321 خانم شهریاری

 107 خانم شرفی

 110 آقا ی شکری

 102 ثابتخانم 

 120-106 آقای شاه جمالی

 ص
 187 خانم صدیقی

 128 خانم صفی شاهی

 308 آقای صداقت نیکو

 222 شادمانخانم 

 ط
 127 آقای مهندس طباطبائی

 121 آقای طوری

 302 خانم طاهری 

 ع
 322 - 326 آقای دکتر عزیزی

 173 آقای عظیمی

 102 خانم عبدالعلی

 193 آقای مهندس علیایی

 121 آقای عزیزی

 308 )بهداشت عمومی( خانم  عباسی

 182 آقای مهندس عباسی )آزمایشگاه(

 223 آقای دکتر علیپور

 غ
 120 خانم غیبی

 121 خانم غضنفری

 139 خانم غرقی

 ف
 122 – 120 آقای دکتر فراروئی

 216 خانم فرهمند

 ق
 236 خانم دکتر قهرمانی

 132 خانم دکتر قائم

 211 خانم قاسمی )بهداشت عمومی(

 166 خانم قاسمی

 123 خانم قربانی

 189 آقای قانع

 ک
 120 آقای دکتر کشفی

 178 آقای دکتر کاوه

 132 آقای دکتر کریمی

 111 خانم کشاورز  ) آزمایشگاه (

 193 آقای  دکتر کمالی نیا

 128 خانم کفاش

 213 آقای دکتر کاظمی

 203 خانم کرمی

 123 خانم کیوان شکوه 

 گ

 

 م

 328 آقای دکتر مومن باهلل فرد

 132 آقای دکتر میراحمدی زاده

 172 آقای مطوس

 129 خانم مرادی

 102 تکثیر ( –آقای مرادی ) بوفه 

 232 آقای مهندس میر نیام

 213 آقای دکتر مکرمی

 191 خانم موسوی

 377 خانم دکتر مطلق

 179 خانم مکی آبادی 

 173 آقای معمار صادقی 

 ن
 236-121 خانم دکتر نظری

 هـ
 109 خانم هاشمی

 391 آقای دکتر هاشمی

 129 آقای مهندس هوشیار

 128 خانم همایونی

 222-122 9)تلفن خانه(    آقای هادی

 ی
 372 آقای دکتر یوسفی نژاد

 128 خانم یزدان خواه

 

 161 اتاق نقلیه ) آقای غفاری (

 

 329 ) آقای افخمی ( اتاق نقلیه دانشجویی

 

 37122002 خطوط مستقیم دانشکده بهداشت

 6الی 

 37122010 مدیریتخط مستقیم 

 37160112 فاکس دانشکده بهداشت

 37176282 فاکس کتابخانه دانشکده بهداشت

 

خط مستقیم دفتر مدیریت دانشکده 

 تغذیه

37127188 

 37127188 فاکس دانشکده تغذیه

 

کدپستی دانشکده های بهداشت و 

 تغذیه

7223672222 

 

 163و  160 نگهبانی پارکینگ

 316 نگهبانی درب رازی

 162 سلف سرویس

 102 کپی و تکثیر

 198 سالن کنفرانس

 302 سالن کنفرانس مرکز تحقیقات

  آزمایشگاه صدا

 372 آزمایشگاه ایمنی

  آزمایشگاه پراتیک

 323 موزه حشره شناسی

 321 انسکتوریوم

  اتاق مشاوره دانشجویی

  بهداشت حرفه ای Ph.Dدانشجویان 

 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                      643    

 

 


