
دانشکده داروسازيشماره هاي داخلی    

 نام و نام خانوادگی شماره داخلی  نام و نام خانوادگی شماره داخلی

 ندا    دکتر ادیب پور 322 سعید     دکتر رضایی 325

 مهدیه     دکتر انوش 310 علی      دکتر رمضانی 337

 مسعود  خیاوي دکتر اسدي 300 زهرا     خانم روا 345

 محمدرضا   دکتر اسکندري 305 شهال     سلطان پوردکتر  319

 مینا    دکتر اسالمبولچیالر 323 علی      دکتر شرفی 340

 زیبا    دکتر اسالمبولچیالر 328 سمیه     دکتر صدیقیان 335

 ملیحه     دکتر پارسا 306 سینا        دکتر عندلیب 309

 مهدي     دکتر توکلی زاده 338 آزاده         دکتر غفاري 314

 ثمینه    دکتر جعفري 339 سعید      دکتر قنبرزاده 327

 سید جمال    دکتر حسینی 307 حامد         دکتر قویمی 317

 مریم        دکتر حسن 315 مهران     دکتر محسنی 313

 مهرداد    دکتر حمیدي 324 شهره        دکتر محبی 321

 حمیدرضا    دکتر خیري 336 غزال         دکتر مقدم 316

 حسین     دکتر دانا فر 318 عزیز         دکتر ملکی 343

 فرامرز    دکتر دوبختی 329 علیرضا    دکتر نعمانی 326

 کبري   رستمی زادهدکتر  320 مریم       دکتر نوبرانی 308

 کبري  دکتر رستمی زاده 342 علیرضا    دکتر یزدي نژاد 333

   کبري    دکتر رستمی زاده 344  



 شماره داخلی نام واحد شماره داخلی نام واحد

9-201- 200 مخابرات خانم بسطامی -2آزمایشگاه شیمی    241 

خانم کابلی  – 1آزمایشگاه شیمی  202 ریاست   242 

 243  203 دفتر ریاست 

آقاي دکتراسکندري  -معاونت پشتیبانی  204  244 

رضاییآقاي دکتر  - معاونت آموزش  205  245 

 246  206  آقاي موسوي –آبدارخانه ریاست 

خانم مصطفوي -آزمایشگاه فارماکولوژي 207   247 

 208  248 

آقاي جماعت–کارشناس پژوهش   209  249 

 210  250 

آموزش مدیر  211  251 

–آموزش   252  212 آقاي رستمی 

 253  213  آقاي جماعت –آموزش 

رزاقیخانم  – آموزش  214  254 

 215  255 

 216  256 

 257  217  رجبیخانمها هاشمی و  -کتابخانه

محمديخانم  – 1آزمایشگاه فارماسیوتیکس  218  258 

خانم کابلی -آزمایشگاه آنالیز 219   259 

بیگدلی و آقایان بهرامی -تاسیسات 220   260 

حیوانات  دپارتمان 221   261 



 

 

خانم دین محمدي - آزمایشگاه کنترل دارو  262 آزمایشگاه سم شناسی 222 

خوش خطیخانم  –آزمایشگاه گیاهان داروئی  رستمی  وآقایان قاسمی  –انبار  223   263 

 224  264 

قدمخانم م –آزمایشگاه بیوتکنولوژي   265 سلف  225 

میري،جعفري ،  شفیعیآقایان  –نگهبانی   266 بایگانی 226 

محمدي  و یخانمها زارع–دبیرخانه  خانم صفري -مرکز رشد 227   267 

خانم حیدري –انتشارات   228  268 

 269  229  غفاريآقاي  –مسئول خدمات 

آقاي علیمحمدي –مدیر امور عمومی   230  270 

 231  271 

خانم احدیان  –سایت   232  272 

آقاي محمدي  –کارپردازي   233  273 

آقاي فهرستی  –عامل مالی   274 مهندس سواري 234 

کرانیخانم  –حسابداري   275 اتاق جلسات 235 

 236  276 

آقاي محمدي  –اموال   277 مهمانسرا 237 

خانم پوکاله  –کارگزینی   238  278 

آقایان اشرفی و سعیدي –آکام بنا مهندسین  239   279 

آقاي غفاري- کارشناس پیگیري  240   280 


