
شماره تلفنهاي دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبـــــریز
نام مسئولین واحدهانام واحد هاشماره تلفنهاي  مستقیمشماره تلفنهاي داخلی

101
تلفن4790364
فاکس4796969
گیرپیام4785229

پرویز شهابیآقاي دکتر رئیس دانشکده

حمد رضوانی آقاي مدفتر ریاسترئیس
خانم حسن زادهروابط عمومی1024785912
ـ خانم پاشاییقاسمیخانم متصدي گروه داخلی و جراحی 103
آقاي مهندس رایگانکارشناس رایانه 104
لوتی خآقاي مهندس ITمسئول 105
آقاي اقداممسئول سمعی بصري 106
آقاي تقوي مسئول حراست2324787949

وزه معاونت آموزشیح

زاده خانم دکتر سوسن ولیمعاون آموزشی 1104790365
عبديخانم مسئول دفتر معاونت آموزشی 

معاون تحصیالت تکمیلی111

112
خانم جبرائیلی  پزشکی آموزش علوم مسئول توسعه
آقاي عبادي پزشکی آموزش علوم دفتر توسعه

آقاي اسدي ت ـ کودکان ـ روانهاي بهداشمتصدي گروه
خانم وردست زاده -آقاي دکتر محیطآزمایشگاه میکروب شناسی 113
خانم وردست زاده-آقاي دکتر محیطآزمایشگاه بیوشیمی 114
علیزادهمریمخانممامایی متصدي گروه115
سالن کنفرانس 116
خواهران Ph.Dدانشجویان261

برادرانPh.Dدانشجویان342و 340
حوزه معاونت پژوهشی

مژگان میرغفوروندخانم دکترمعاون پژوهشی1204797713
زاده خانم عباسمسئول دفتر معاون پژوهشی

فریدوندخانم کارشناس پژوهش184
خانم اسمعیلی-خانم شهنازي پزشکیآموزش علوم دفتر توسعه-دفتر مجله 1224799785
رئیس کتابخانه 1234778462
خانم رزمخواهکارشناس مسئول کتابخانه 124
آقاي ابراهیم پور رضایی-خانم باغبانکارشناسان کتابخانه 125
خانم افسانه اصغريمرکز تحقیقات دانشجویی343
آقاي نظري امور فرهنگی –البراتوار زبان 127

جراحی–گروه داخلی 
زاده ـ آقاي دکتر رحمانی آقاي داداشگروه عضو130
خانم سیدرسولی –خانم پرون عضو گروه 131
خانم بهشید ـ خانم جبارزادهعضو گروه 132
زاده ...خانم عبدا–خانم مقدسیان عضو گروه 133
آقاي محجل اقدم ـ آقاي دکتر حسنخانیعضو گروه134
خانم داودي –ی خانم لک دیزجعضو گروه 135
خانم اله بخشیان عضو گروه 136
خانم ویرانی –خانم لطفی عضو گروه 137
آقاي دکتر زمان زاده مدیر گروه1384799946
آقاي فریبرز روشنگر عضو گروه275

گروه کودکان
خانم اسدالهیمدیر گروه1504799713
هکارفرشیرخانم خانم جبرئیلی ـ عضو گروه 151
خانم دکتر سوسن ولیزاده عضو گروه259
خانم دکتر لیال ولی زاده عضو گروه 152
آقاي ارشدي  عضو گروه 126

گروه بهداشت
آقاي صاحبی حق مدیر گروه 160
زادهـ خانم حسینخانم عطري عضو گروه 161
ـ خانم کمالی خانم صحتی ـ خانم محمدي عضو گروه 162



شماره تلفنهاي  شماره تلفنهاي داخلی
نام مسئولین واحدهانام واحد هامستقیم

گروه روانپرستاري
آقاي دکتر ابراهیمیمدیر گروه 1704799571
آقاي نامدارعضو گروه 171
وحیديخانم عضو گروه 172

گروه مامایی
یرغفورونددکتر مخانم مدیر گروه 1804772699
خانم ملکوتی ـ خانم فرشباف ـ خانم صالحیعضو گروه 181
خانم ستارزاده –خانم یاوري کیا عضو گروه 182
خانم شهنازي–خانم هامونی–خانم صدري مهر عضو گروه 183
علیزادهحمدمخانم دکتر عضو گروه 185
پورها بانی ـ حسنخانمعضو گروه 118

موزشاداره آ
ویرانی خانم رئیس آموزش2104777379
خانم کافیکارشناس مسئول هماهنگی  آموزش213
رایگان خانم اطاق عمل کارشناس رشته 212
خانم شکريکارشناس رشته مامایی 214
خانم فتح اله زادهکارشناس رشته پرستاري 215
خانم کوچه مشکیان امور دانشجویان 216
خانم خیابانی کارشناس تحصیالت تکمیلی 217
آقاي پرتوي امور فارغ التحصیالن 218
خانم واحدکارشناس رشته پرستاري211
)ریاست ( نگهبانی سالن آموزش220
بسیج برادران 230
بسیج خواهران 231

دانشجویی انجمن 238و 233
خانم لک دیزجی پرستاريپراتیکمسئول اتاق 234
خانم لطفی اتاق عمل پراتیکمسئول235
علیپورانخانم مامایی پراتیکاتاق مسئول 236

اداري و مالیمعاونتحوزه

زاده آقاي دوستمعاون اداري و مالی 3104797712
مسئول دفتر معاونت

خانم نیک نفس رئیس امور اداري 3114798697
خانم رها کارگزینی 3124752848
زادهخانم عیوضدبیرخانه 3134752839
نژادخانآقاي قرهنامه رسان274
حسن زادهخانم کارگزینی315
آقاي رضوانی و رسیدگی به شکایاتبازرسی–امور قراردادها101
خانم نائبی دفتر بایگانی 266
خانم نائبی بایگانی انبار 265
آقاي ابهريرئیس حسابداري 3204799957
خانم جباروندحسابداري 321
آقاي مالحامین اموال 322
کیهانآقاي زيکارپردا323
آقاي قنبري حسابداري324
آقاي صفري دفتر انبار 325
آقاي ابوالحسنی حسابداري326
آقاي حضرتی کارپردازي 327
آقاي سیفی دمات خمسئول3304782766
خانم محسنی آبدارخانه اداري 331
بکیخانم آبدارخانه آموزش 332
خانم خداییآبدارخانه ریاست333
آقاي قربانی تأسیسات 334
آسیابان ـ آقاي ماهرزادهآقاي -پورعبدالهیآقاي –اسديآقاي )درب ورودي(دانشکده نگهبانی335
انتشارات 336
نمازخانه 337

)0(صفر 
4796770
4770649
4770648

خانم برنجکارتلفنخانه


