
207فاطمه سرپوريان (مسئول آموزش)دكتر عليرضا متأله

راضيه زارعشكوفه محمدي راد (مسئول دفتر)

شقايق اصالحي

209فرحناز كرمي206دكتر زهرا رجحاني (معاون آموزشي)

سحر كبوتري (شنوايي شناسي)224فرزانه تفرقه (تحصيالت تكميلي)319دكتر محمدتقي كريمي (معاون پژوهشي)

ناهيد كارفرما (اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي)303دكتر شيوا ابراهيميان (معاون فرهنگي)

202حسين زارعي (معاون پشتيباني)

301آقايان: نوري، مظاهري204شيوا گرامي

309خانم ها: جباري، اژدري، صديقي مهر225محمد رحيم قاهري - مرجان طاهري321مينا موسوي

فريبا ايروانيان213دكتر امين كردي يوسفي نژاد (مديرگروه)

سيد بهمن ميرعالييدكتر محسن رازقي

بهزاد اثني عشري (كلينيك صبح)دكتر ايمان رضايي

خانم رضايي، خانم اكرمي (كلينيك عصر)218 - 217اعظم ابراهيم پوردكتر ليال عباسي

دكتر نرگس مفتاحي

229آقايان: اكرمي، خان احمدي، كريميمحمد زارعدكتر مرضيه محمدي

فرخنده ابراهيميدكتر كتايون رضايي

-زيرزمين: آقايان مرادزاده، ناصري، گودرزيدكتر سمانه ابراهيمي

220همكف: آقايان اكرمي، عرب پور - خانم زارع233 - 201-دكتر فرحناز امامي

324باال: آقايان مومني، جعفريدكتر فهيمه كمالي سروستاني

312مهندس نيلوفر مهرجهانياندكتر سارا ابواالحراري شيرازي

 222 - 221باشگاه پژوهشي

223آزمايشگاه بيومكانيك302مهندس منصوره عرفان نسب دكتر سيد عليرضا درخشان (مديرگروه)

226مركز تحقيقات دكتر قوانيني320مهندس اكبر سياهيدكتر بهاره زينل زاده

103كلينيك شنوايي شناسيدكتر سميه كاووسي پور

335آزمايشگاه اديومتري327الهام خلوتيدكتر سحر قنبري

228مركز كپي332دكتر ابوالقاسم فالح زاده

101سلف سرويس328محمد علي جوكار

دكتر مريم فهام (مديرگروه)

313حميد آبي رنگدكتر شيوا ابراهيميان

160 - 159  -  158خطوط آزاد ساختمان مركزيآذر فاضلدكتر محمد مجيد اوريادي زنجاني

بهزاد اثني عشريمريم وهاب

329مرضيه رضاييمريم جاللي پور

9خط آزاد پرسنل و هيئت علميدكتر سليمه جعفري

314مهدي لطيفي311دكتر افسانه دوستي (مدير گروه)

336دكتر شقايق اميدوار

231سيد امين نيازمنديان337دكتر زهرا جدي

مهندس مهدي نداف فر331دكتر محمد حدادي (مدير گروه)

مهندس مسعود عوضي319دكتر محمدتقي كريمي

نهاد رهبري - مركز مشاوره

فناوري اطالعات

232

36270939

امور فرهنگي

208

گروه اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

گروه شنوايي شناسي

322

304

323

گروه گفتاردرماني

305

330

گروه كاردرماني

303

215

210

مخابرات

انبارداري

315

36272495

36289022

36289268   -   36289269

شماره فكس

تأسيسات

333

36271551   -   36271552

شماره هاي دانشكده

36261081   -   36265108

خطوط VoIP داخلي دانشگاه
4013 - 4014

4015 - 4016

تداركات

حسابداري

كلينيك

خدمات

دانشجويان دكترا

325
خانم ها: ابراهيمي، حقيقت، پناهي، فالح زاده، 

عرب زاده، خادمي، زارع، محمدي، شقايق فرد

امور پژوهشي

كتابخانه

227

دبيرخانه

كارگزيني

216

102

تجهيزات پزشكي

نگهباني

سحر دانش پژوه، عاطفه حسين زاده،

ساناز طهماسبي (گفتاردرماني)

نقليه

رياست

214

گروه فيزيوتراپي

روابط عمومي - امور اداري

معاونت ها

205

334

كارشناسان باليني امور آموزشي

مهسا فدوي، سميرا رياحي مدوار،

فرزانه فالح (كاردرماني)


