
   
 م

 348 آقای دکتر مومن باهلل فرد

 235 آقای دکتر میراحمدی زاده

 271 آقای مطوس

 259 خانم مرادی

 201 تکثیر ( –آقای مرادی ) بوفه 

 431 آقای مهندس میر نیام

 423 آقای دکتر مکرمی

 292 خانم موسوی

 377 خانم دکتر مطلق

 279 خانم مکی آبادی 

 273 آقای معمار صادقی 

  ن                              

 229 خانم دکتر نظری

 و

 258 خانم واعظ پور

 هـ
 209 خانم هاشمی

 392 آقای دکتر هاشمی

 218 خانم همایونی

 428 خانم همتی

 454-254 9آقای هادی)تلفن خانه(    

 ی
 374 آقای دکتر یوسفی نژاد

 258 خانم یزدان خواه

 262 اتاق نقلیه ) آقای غفاری (

 349 اتاق نقلیه دانشجویی
 

 37251001 خطوط مستقیم دانشکده بهداشت
 6الی 

 37251020 خط مستقیم مدیریت

 37260225 فاکس دانشکده بهداشت

 37276585 فاکس کتابخانه دانشکده بهداشت
 

خط مستقیم دفتر مدیریت 

 دانشکده تغذیه

37257288 

 37257288 فاکس دانشکده تغذیه
 

کدپستی دانشکده های بهداشت و 

 تغذیه

7153675541 

 

 263و  260 نگهبانی پارکینگ

 326 نگهبانی درب رازی

 264 سلف سرویس

 201 کپی و تکثیر

 298 سالن کنفرانس

 304 سالن کنفرانس مرکز تحقیقات

  آزمایشگاه صدا

 371 آزمایشگاه ایمنی

 226 آزمایشگاه پراتیک

 353 موزه حشره شناسی

 352 انسکتوریوم

 

 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                          

 

 

  الف
 230 آقای دکتر اسدالهی

 391 آقای دکتر اژدر پور

 295 خانم دکتر احمدی نژاد

 408 خانم اسفندیاری

 411 خانم دکتر امین

 277 خانم اخالصی

 269 خانم آروین فر

 284 خانم افتخاریان

 341 امام جماعت

 ب
 210 - 401 آقای دکتر بقاء پور

 276 خانم بلورچی

 285 خانم بهرامی

 261 آقای باقری

 297 خانم برزگر

 پ

 350 خانم پاک زاد

 ت

 258 خانم تاری وردی

 ث
 205 خانم ثابت

 ج
 288 آقای دکتر جهانگیری

 429 آقای دکتر جعفری

 408 خانم  جعفری

 چ
 291 آقای دکتر چوبینه

 ح
 240 آقای دکتر حسن زاده

 215-390 آقای دکتر حسینی

 272 آقای حسینی

 268 خانم حق پرست

 261 آقای حیدری

 353 آقای حسین پور

  خ                                

 279 خانم خاکسار

 د
 394 خانم دکتر دهقانی

 207 خانم دریابر

 336 خانم دباغ منش

 435 آقای دکتر دانشمندی

 292 خانم درویشی

 ر
 241 آقای دکتر رضائیان زاده

 309 خانم دکتر رخشانی

 422 خانم رحیم خانلی

 270 خانم رزمی

 259 خانم راستی

 219 خانم رنجبر

 430-431 آقای مهندس رحیمی

 402 آقای مهندس رستمی

 428 رستمی مهندس خانم 

 263-260 (299آقای رحیم زاده )

 ز

 294 خانم دکتر زمانیان

 259 خانم زادانی

 370 آقای مهندس زارع

 س

 346 سلطانیآقای دکتر 

 400 آقای دکتر سمائی

 س

 219 آقای مهندس سروستانی

 237 خانم دکتر سیف

 290 آقای دکتر سلیمانی 

 ش

 393 آقای مهندس شیردره

 352 خانم شهریاری

 207 خانم شرفی

 220 آقا ی شکری

 205 خانم ثابت

 210-206 آقای شاه جمالی

 222 آقای شکوهی

 246 خانم شادمان

 ص
 287 خانم صدیقی

 439-356 خانم صفی شاهی

 308 آقای صداقت نیکو

 ط

 257 آقای مهندس طباطبائی

 252 آقای طوری

 ع

 351 - 346 آقای دکتر عزیزی

 273 آقای عظیمی

 204 خانم عبدالعلی

 293 آقای مهندس علیایی

 242 آقای عزیزی

 308 خانم  عباسی)بهداشت عمومی( 

 285 آقای مهندس عباسی )آزمایشگاه(

 413 آقای دکتر علیپور

 376 خانم عطاپور

 249 خانم عباسی )بهداشت حرفه ای(

 غ

 250 خانم غیبی

 212 خانم غضنفری

 239 خانم غرقی

 ف

 251 – 210 آقای دکتر فراروئی

 426 خانم فرهمند

 403 خانم فرهی

 ق

 436 خانم دکتر قهرمانی

 234 خانم دکتر قائم

 422 خانم قاسمی )بهداشت عمومی(

 266 خانم قاسمی

 253 خانم قربانی

 289 آقای قانع

 ک

 210 آقای دکتر کشفی

 278 آقای دکتر کاوه

 231 آقای دکتر کریمی

 293 آقای  دکتر کمالی نیا

 357 آقای دکتر کالنتری

 253 خانم کیوان شکوه

 423 آقای دکتر کاظمی

 253 خانم کیوان شکوه 

 گ
 218 آقای گرامی


