ليست تلفنهاي ساختمان شماره  ٢دانشگاه علوم پزشكي

معاونت غذاودارو
زير زمين – معاونت غذا و دارو
٢

بخش شيمي رنگ سنجي

مهندس نايبي

٣٦١٦٢٦٦٠

٣

بخش ميكروبي و سم شناسي

مهندس علي اكبري -مهندس اميني

٣٦١٦٢٦٦٣

٤

شيمي مواد غذايي

٣٦١٦٢٦٦٤

٥

بخش آناليز دستگاهي

مهندس عرفاني

٣٦١٦٢٦٧٥

٦

پذيرش

مهندس ﺧوشگو تهراني

٣٦١٦٢٦١٠

٧

تأسيسات

آقاي توسلي و آقاي محمدي

٣٦١٦٢٦٤٨

١

مركز تلفن

٦٠٦-٣٦١٦٢٦٠١

٢

نگهباني

٣٦١٦٢٦٠١

طبقه همكف – معاونت غذا و دارو

٣

سرپرسﺖ امور عمومي و اداري

آقاي صمدي

٣٦١٦٢٦٥٧

٤

مسئول حراسﺖ

آقاي عباسي

٣٦١٦٢٦٤٦

٥

نقليه

نقليه

٣٦١٦٢٦٥٠

٦

دبيرﺧانه و بايگاني

٧

كارشناسان واحد مكمل و سنتي

٨

امور اداري ،مالي و حقوقي

٩

تداركات و كارپرداز

١٠

مسئول روابط عمومي و it

مهندس احمدي ٣٦١٦٢٦٥١

١١

ميز ﺧدمﺖ دارو -كارتكس

آقاي سعادتمند -٣٦١٦٢٦٧٣ﺧانم اسﻼمي٣٦١٦٢٦١٤

آقاي نعمتي ٣٦١٦٢٦٦٢
دكتر غفاري -آقاي افتخاري

٣٦٧٠٦٤٤٤ -٨

 ٣٦١٦٢٦٥٣فاكس
٣٦١٦٢٦٥٤

آقاي حق دوسﺖ -٣٦١٦٢٦٣٨آقاي مهديزاده - ٣٦١٦٢٦٧٨آقاي حسيني مرام ٣٦١٦٢٦٤٢
آقاي عسگري ٣٦١٦٢٦٠٨

طبقه اول – معاونت غذا و دارو
١

دفتر معاونﺖ غذا و دارو

آقاي يزديان

٣٦١٦٢٦٠٣

٢

مدير نظارت بر دارو

آقاي دكتر محمدي عراقي

٣٦١٦٢٦٣٧

٣

مدير نظارت بر مواد غذايي

مهندس عزتي فر ٣٦١٦٢٦٤٣

٤

كارشناس قاچاق و رسيدگي به شكايات

آقاي بابلي  – ٣٦١٦٢٦٣٠آقاي ترابي ٣٦١٦٢٦٥٢

٥

كارشناسان نظارت بر مواد غذايي

٦

امور داروﺧانه ها ونظارت وتوزيع
وشركﺖ هاي پخش

٧

كارشناسان نظارت بر مواد غذايي

١

مركز كوهورت قم

٢

كارشناسان آرايشي بهداشتي

١

سرپرسﺖ اداره تجهيزات پزشكي

٢

كارشناسان تجهيزات پزشكي

٣

واحد دارويي)تحقيق وتوسعه(

٤

آبدارﺧانه

پيغامگير و فكس
٣٦١٦٢٦٤٤
 ٣٦١٦٢٦٣٧فكس

مهندس توحيدي و مهندس باقريان  – ٣٦١٦٢٦٤٠مهندس صفدري و مهندس كربﻼئي - ٣٦١٦٢٦٢٤مهندس
بني هاشمي -– ٣٦١٦٢٦٠٥مهندس بلوچان -٣٦١٦٢٦٤١مهندس پايدار و مهندس جهانبخش ٣٦١٦٢٦٣٩
دكتر حاجي محمدي و دكتر دهنوي  - ٣٦١٦٢٦٤٥دكتر آشوري و دكتر سليماني فر  – ٣٦١٦٢٦٧٠دكتر
پورﺧردمند و دكتر ابراهيمي  -٣٦١٦٢٦٣٥دكتر رجبي  -٣٦١٦٢٦٣٦دكتر ﺧان احمدي ٣٦١٦٢٦٧٤
مهندس روشني و مهندس اسدزاده ٣٦١٦٢٦٥٦
طبقه دوم – مركز كوهورت قم

٠٢٥٣٦١٦٢٦٢٧-٠٢٥٣٦١٦٢٦٢٨

http://cohort.muq.ac.ir

مهندس روزبه و دكتر رضايي  -٣٦١٦٢٦٧٦مهندس صفري و مهندس رحيمي -٣٦١٦٢٦٣٣
مهندس ارژنگيان ٣٦١٦٢٦١٨

طبقه سوم  -معاونت غذا و دارو
٣٦١٦٢٦٧٧

مهندس وفايي

مهندس عسگري و ﺧانم مهندس شمس  – ٣٦١٦٢٦٢٦مهندس سﻼمي و مهندس عليخان افشار -٣٦١٦٢٦٤٩مهندس دولﺖ
٣٦١٦٢٦٠٧

دكتر مدرسي – ٣٦١٦٢٦٨١دكتر داداشي و دكتر نوروزي  -٣٦١٦٢٦٥٨دكتر والي ٣٦١٦٢٦١٧
آقاي حاج محمدي و آقاي قره داغي

٣٦١٦٢٦١٩

شماره تلفن شبانه روزي پاسخگوئي به شكايات غذايي و آرايشي بهداشتي  ٣٦٧٠٦٤٤٤و شماره تلفن شبانه روزي پاسخگوئي به شكايات دارويي استان ١٩٠

١

مدير آزمايشگاه

مهندس كماليان

٣٦١٦٢٦٦١

فكس ٣٦١٦٢٦٦١

