
 

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 « 1شماره  ساختمان»          
 

 طبقه دوم

 گروه بهداشت جامعه وسالمندی

 208 مدیرگروه: خانم دکتر پاشایی پور

 205 دکتر نظری خانم  -خانمها : یوسفی   

 203 انصاریگروه: خانم  مسئول دفتر

 206 دکتر برکتی -نگارندهآقای دکتر 

خانمها: دکتر پاشائی پور، دکتر نیک 

 پیما
207 

-خانمها: مجد آبادی ، دکتر پورتقی

 بیات
209 

 202 -خانم :دکتر دلخوش

 204 بهداشت جامعهدانشجوی دکتری 

 201 آبدار خانه : خانم صفر خواه

 مركز شبكه وانفورماتیک

 210 خانم مهندس نهال بار مسئول: 

 211  -کارشناسان : آقای مهندس کاظمینی

 211 مهندس ادب-مهندس جهانبخشخانم 

 گروه بهداشت باروری 

 215 میرموالئیمدیرگروه:خانم دکتر 

 218 خانم دکتر مدرس-خانم هاشم زاده

 216 خانم دکتر تقی زاده

 217 ، دکتر فرنامرحیمی کیان: خانمها

 214 ،  دکتر شهبازی ابراهیمیخانمها: دکتر 

 231 خانم: دکتر معصومی

 219 شمسی میرموالئی،: خانمها

 220 خاکبازاندکتر  گرانمایه ،دکتر خانمها:

 واثق میرمحمدعلی، خانمها:

 
221 

-دکتر دامغانیان  -  خانمها:  شیران

  خانم دکتر شاهواری
222 

 223 دانشجوی دکتری 

 224 دانشجوی دکتری 

 225 دانشجوی دکتری 

 227 خانم دکتر بهبودی مقدم

 213 خانم دکتر مداح 

  

 طبقه سوم

 معاونت بین الملل 

 130  خانم دکتر سیالنیمعاون بین الملل:

 120 سلطانیمسئول دفتر:خانم 

 119 کارشناس:خانم مجد آبادی

  کارشناس:خانم شجاعی

 302 کارشناس: اقای وفا

 گروه روان پرستاری
 306  تقوی الریجانیدکتر خانم مدیر گروه: 

 303 دکتری  اندانشجوی

 312 رحیمی  -آقایان : موقری 

دکتر -قدیریان-خانم دکتر  تقوی

 نوغانی
311 

 دانشجویان دكترا داخلي جراحي

 308 دانشجوی دکتری برادران

 گروه داخلي جراحي

 326 غیاثوندیانمدیرگروه: خانم دکتر 

 325 جعفریخانم  منشی گروه:

دکتر  -دکتراسماعیلی   -خانمها: 

 درویش 
315 

 307 آقای دکترنیکبخت

 314 دکتر راستی-خانم :دکتر رسول زاده

 316 خانم دکتر غیاثوندیان

 331 نجاتی :خانم

 320 خانم نوری کرمانشاهی

خانمها :خانم پدرام ، دکتر نوید 

 حمیدی 
318 

دکتر -محمدنژادآقایان:  دکتر 

 شهسواری
319 

 323 صادقی-امینی– موالئی خانمها:

خانمها: دکتر صیادی ، دکتر مانوکیان 

 ، دکتر روددهقان
322 

 349 فریمانیرضایی ی آقا

 327 خانم دکتر تباری

 328 خانم  دکتر ورعی

 313 امدادی:خانم  آبدارخانه

 317 ترابی-خانم:دکتر جاللی نیا

 329 بالین:خانم محمدی نژاد

 

 

 

 طبقه اول

 ریاست

 132-131 نیکبخت نصرآبادرئیس: آقای دکتر 

 129-128 خانم معصومیمسئول دفتر: 

مدیر دفتر ریاست:خانم دکتر 

 خوشنوا فومنی
116 

 122 مدیر وب سایت:خانم قوامی

 168 آبدارخانه :خانم مقدم

 66933600 شماره مستقیم

 66941668 فکس دفتر ریاست:

 معاونت آموزشي
 معاون آموزشی:

 آقای دکتر شهسواری
127 

 66420739 شماره مستقیم 

 126 مسئول دفتر: خانم رئیسی

 روابط عمومي
 117 مدیر: خانم عطری

 66925565 شماره مستقیم 

 118 : اکبریان روابط عمومی 

 شكایاترسیدگي به 
 117 مسئول : خانم عطری 

 115 دفتر نهاد نمایندگی مقام رهبري

 تشكل ها
 109 بسیج دانشجویی خواهران

 112 بسیج دانشجویی برادران

 110 کانون قرآن و عترت خواهران

 114 کانون قرآن و عترت برادران

 اتوماسیون تغذیه

 133 سلف سرویس  دانشجویان

 165 رو پرستاری راه

 104 سلف سرویس خواهران

 105 سلف سرویس برادران

 106 انتشارات
 شریفاتت

 108 دفتر : خانم بهادری

 108 آبدارخانه : آقای نورعلی زاده

 107 سالن  شورای یک
 اطالع رساني ومیز خدمت

 آقای صحرایی
101 - 100 

- 9 

 تلفن دانشکده

61054000 

66927171 

66937120 

66931919 



 

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 « 2شماره  ساختمان» 
 

 طبقه اول

 تحصیالت تكمیلي 
مدیر تحصیالت تکمیلی:خانم دکتر 

 گرانمایه
125 

 123 کارشناس:خانم عبادی

 139 کارشناس : آقای سفید کار            

 140 خانم نظری: مسئول  کارشناس

 انم والیی:خمتصدی تحصیالت 
141 

 

 142 کارشناس:خانم سیدی نجات

 دفتر برنامه ریزی
 149 مسئول : خانم دکتر جاللی نیا

 اداره آموزش
مدیر  امور آموزشی:خانم دکتر ذاکری 

 مقدم
148 

 145 آقای دکتر رحیمی رئیس اداره:

 154 آقای نور علی زاده مسئول دفتر:

 زاده علیآقای نور بایگان:  
153-

154 

 143 یکا رشناس: خانم فدای

 144 کارشناس : خانم امیری

 155 کارشناس :خانم امامی زاده

 156 کارشناس : خانم شاکر

آموزش وکارشناس  کارشناس

 برومیدهخانم :حقوقی
147 

 138 تصیحح اوراق

 158 کارشناس:خانم رضایی خوشرو

 159 دایره امتحانات 

 157 اکبریان :  آقایآبدارخانه

 162 اتاق اساتید 

 146 کارشناس: خانم میر عمادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبقه دوم
 240 ستاد شاهد

 241 حراست خانم ذوالقدر

 515 بسیج اساتید و کارکنان

 (IT) سایت مركز فناوری اطالعات
 228 آقای انصاری

 229 خانم عباسی

 230 :  آبدارخانه

  

 تكثیر سواالت 
 230 آقای صحراییمسئول : 

 سمعي بصری
 135 قنبری مهندس آقایکارشناس :

 230 آقای علی نژاد:  آبدارخانه

 136 خانم پاکزادکارشناس :  

 162 اتاق اساتید

 طبقه سوم 
 EDO دفتر توسعه آموزش

 342 : خانم دکتر ایمانی پورمسئول

 340 فراهانیخانم کارشناس دفتر:  

 دفتر پایش وارزشیابي

 345 شهناز اسماعیلیمسئول : خانم 

 344 کوچکسرایی خانم صفائیکارشناس:

 دفتر آموزش مداوم

مسئول آموزش مداوم پرستاری:خانم 

 آذرین
341 

 340 فراهانیخانم کارشناس دفتر:  

 مركزپژوهش های علمي دانشجویان

 346 مرکز پژوهشهای دانشجویی

 348 آبدارخانه : آقای زارع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبقه چهارم
 گروه ویژه

مریم دکتر خانم: مدیرگروه

 اسماعیلی

410 

 425 قدرتی  خانم:  گروه منشی

 428 -پور ایمانی دکتر خانم

– مقدم ذاکری دکتر ها:خانم

 عباسی دولت آبادی

401 

 427  مهران – شریعت: آقایان

 405 چراغی دکتر آقای

 402 اسماعیلی دکتر خانم-

 412  نواب دکتر خانم

 410 سیالنی دکتر خانم

 416 خانم دکتر حاجی بابایی

 416 خانم دکتربهرام نژاد

 417 دانشجویان دکتری خواهران 

 421-418 دانشجویان دکتری برادران 

 420 دانشجویان بین الملل

 گروه آموزش و مدیریت
 480 توکل:   خانم 

 425 قدرتی  خانم:  گروه  منشی

 429 قاسمی امامزاده دکتر: خانم

 409 نیری دهقان دکتر خانم

 NICU -گروه كودكان 
 424 آقای دکتر بگجانیمدیرگروه: 

دکتر -ها:  دکتر پور ابولخانم

 خوشنوا
411 

 403 خانم دکتر میرالشاری 

 425 منشی  گروه : خانم  قدرتی

 408 زارعی –دانشورخانمها: 

 423 خانم: دکتر سادات حسینی

 418 دکتر بگجانیآقای 

 413 خانم دکتر حسن پور

 406 رحمتی - : متینها خانم

 422 آبدارخانه : آقای میرزایی

 419 دانشجویان دکتری



 

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ....ساختمان اداری ومالی،کتابخانه »                           
 

 طبقه اول
 امور خدمات 

آقای : خدماتامور مسئول 

 حاتمی
512 

 559 خرمیخدمات: آقای  کارشناس

 511 یآقای شفق :نامه رسان

 اموراداری

خانم  :رییس امور اداری 

 محمدیان
501 

 502 یزدانیخانم مسئول دبیر خانه : 

کارگزین امور اداری:خانم قربان 

 پور
509 

خانم مسئول سازمان مجازی :

 غنودی
503 

 504 خانم علویمسئول بایگانی :

خانم کارگزینی :مسئول 

 علیمرادی
507 

حضور وغیاب –کارشناس رفاهی  

 خانم فتحی:
530 

 دفتر انجمن علمي پرستاری

 554 انجمن علمی : خانم پور ولی

 طبقه دوم

 معاونت اداری مالي

: خانم دکتر داری مالیمعاون ا

 نوغانی
516 

 199-517 خانم صفاوردی مسئول دفتر:

 535 خانم هوشنگی

 حسابداری

 518 خانم مالکی حسابداری: رئیس

 533 حسابدار: خانم  شفیعی

 520 ---کارشناس حسابرسی

 خانم خوشمسئول اموال : 

 ضمیر 
521 

 522 احمدی حسابدار: آقای 

 524 خانم پیرویحسابدار مسئول : 

 525 زارعیخانم حسابدار مسئول : 

 526 : خانم زمانی آبدارخانه

 كارپردازی

 513 کارپرداز: آقای متولی 

 ي، فرهنگيیمعاونت دانشجو

دکتر سادات  خانم: معاون

 حسینی 
538 

 539 محمدیان خانم مسئول دفتر:

بیک خانم متصدی دانشجویی : 

 محمدی
542 

 541 رحمتیخانم اپراتور :

 540 خانم سماقیکارشناس مسئول : 

 544 آبدارخانه : آقای تکلو

 مجله حیات

 531 اسماعیلیخانم 

 532 خانم حیدریاپراتور: 

 مركز تحقیقات

 581 رئیس: آقای دکتر نگارنده

 566 خانم دکتر رحمانی

 578 دالورخانم 

 580 خانم بیگ میرزا

 534 : آقای تکلوآبدارخانه

 آزمایشگاه

 552 مسئول: خانم دکتر نوید حمیدی

 551 سلیمی کارشناس :خانم

 546 کارشناس :خانم عالمی

 547 آبدارخانه:خوشدل

 پراتیک

 545 مسئول: خانم دکتر روددهقان

 431 کارشناس:خانم ارجمندی

 548 آقای بادکیو آبدارخانه :

 معاونت پژوهشي
خانم دکتر واثق  معاون پژوهشی:

 رحیم پرور
568 

 567 مسئول دفتر  خانم اسعدی

 569  مختاری کارشناس : خانم

 كتابخانه

 563 کتابخانه:خانم روضهمسئول 

 564 خانم محمدی

 565 آقای نیکبخت 

 591 یثغیا :خانم

 565 خانم گوهری-مشایخخانم 

 560 وسایل مراجعین بخش امانت

 : نور علی زاده آبدارخانه

 
560 

 حفاظت فیزیكي و اطالعات
 111 تلفن اضطراری دانشکده:

 510 عبدالمالکیآقای  مسئول:

 572-571 اصلیانتظامات درب 

 570 انتظامات درب بیمارستان

 573 اطالعات

 تأسیسات

 587 گودرزیمسئول: آقای 

 549 ،سلطانی-ا نتخابی کشاورز آقایان:

 577 باغبانی

 انبار

 550 آقای مرتضوی

 رختكن

 588 (صفرخواه )خواهرانخانم 

 590 برادران() آقای زارعی

 متفرقه

 66420738 استخر

 سالمت پایداردفتر 

66121219-

66122264-

66121950 

 555 نقلیه

 553 هبوف

 558 معراج شهداء

 245 قرض الحسنه دانشجویان

 527 مهد کودك طبقه اول

 528 مهدکودك طبقه دوم

 574 سالن ورزش

     11/09/1397 


