
 واحد محل خدمت تلفن ثابت نام خانوادگی نام ردیف

 مرکز همایشهای رازی 00780788 رضایی آقای سردار 1

 معاونت دانشجوئی 00780018 فرج پور خانم زهره 0

 دانشکده پزشکی 00780668 عزیزی آقای جواد 0

 بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( 00688180 اسکندری آقای سیف اهلل 0

 دانشکده بهداشت 00780760 اجالل خانم آزاده  6

 بیمارستان شهدای هفتم تیر 00878060 بشیری آقای حبیب اهلل 0

 بیمارستان فیروزآبادی 66880066 طالبی خانم فریبا 7

 ستاد شاهد و ایثار گر 00780170 مافی خانم کبری 0

 بیمارستان امام سجاد )ع( شهریار 060-06000801 زهرائی عباس 8

 دفتر فنی 00780001 درخشانی آقای علی 18

 شبکه بهداشت و درمان بهارستان 60000000 جاللی خانم آسیه 11

 شبکه بهداشت و درمان شهریار 06006688 موالیی خانم خدیجه 10

 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم 60000107 موالیی آقای حسن 10

 معاونت تحقیقات و فناوری 00780617 معصومی خانم سمانه 10

 مرکز بهداشت غرب تهران 00816600 بیاری خانم مریم 16

 دانشکده پیراپزشکی 00780716 محمدی آقای روح اهلل 10

 معاونت غذا دارو 188-00778110 شجاع خانم شیما 17

 معاونت آموزشی 00780060 پور رسول آقای فرشاد 10

 بیمارستان لوالگر 0000807 دهقان آقای مجید 18

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 00080080 برقی زاده خانم شهین 08

 دانشکده پرستاری 00061080 اسکندری خانم زهرا 01

 بیمارستان شهید فهمیده 66010000 فتحعلی زاده خانم نجمه 00

 بیمارستان شهید مطهری 007-00778801 محسنی نیا آقتی رضا 00



 روانپزشکی ایران 088-00680086 درودی آقای فریبرز 00

 شبکه بهداشت و درمان قدس 011-00010800 مهاجر بسطانی آقای حمید 06

 معاونت بهداشتی 00708077 تدو خانم ندا 00

 مرکز تحقیقات گوش و حاق بینی  00680000 طهماسبی خانم مریم 07

 شبکه بهداشت و درمان مالرد 06010000 دخیلی خانم راضیه 00

 مدیریت آمار و فناوری 007868010 یوسفی خانم لیال 08

 دانشکده توانبخشی 008-00000868 چراغی خانم نسرین 08

 بیمارستان حضرت علی اصغر)ع( 00800076 رضی طاهره 01

 معاونت بین الملل 00780801 نور حسینی خانم آمنه 00

 پردیس بین الملل 00780808 طبری آقای عباس  00

 مدیریت امور مالی 00780000 سردشتی خانم زهرا 00

 مرکز بهداشت شمال غرب 00708010 بگلو خانم منیژه 06

 مجموعه مدد 108-00186868 نری میسا خانم سارا 00

 بیمارستان حضرت فاطمه 00710080 حسینی نیا آقای سید عسگر 07

 دفتر بازرسی به شکایات 00000606 بیرامی خانم منیژه 00

 مدیریت دفتر حقوقی 00780018 سبحانی خانم سپیده 08

 شهدای یافت آباد 00700108 آقا بابازاده خانم نازیال 08

 دبیرخانه هیئت جذب 00780008 رحمی زاد آقای عمران 01

 حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم 0170-60000778 عالیی آقای امیر 00

 شهید اکبر آبادی 060-66080800 علی علی خانم صدیقه 00

 روابط عمومی 0780 اروجی خانم منیژه 00

 دفتر ریاست 00000710 صالحی نسب خانم ناهید 06

 فیروزگر 00101000 ساعتی آقای ایمان 00

 معاونت اجتماعی 00780600 رضوانی ستاره 07



 معاونت درمان 100-00787108 امینی خانم فیروزه 00

 دانشکده علوم رفتاری 00661061 ذوالقدری خانم سکینه 08

 دانشکده علوم رفتاری 00661061 شعبانی خانم ام البنین 68

 شفایحیائیان 00600810 حقی آقای مهرداد 61

 پژوهشکده غدد 00800800 اعتمادی خانم مولود 60

 دفتر حراست 00000000 فرجی آقای رضا 60

 مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی 00780180 نظری آقای حسین 60

 مدیریت تحول 00780081 پارسا خانم فریبا 66

 مدیریت منابع انسانی 00780081 کشوری خانم زهرا  60

 دانشکده فناوریهای نوین پزشکی 00780007 خوشبین خانم مریم 67

 طب ایرانی 66008000 برزکر خانم اکرم 60

 دانشکده پرستاری 00081808 شاه محمدی خانم شهین 68

 


