واحد

واحد

شماره داخلی

دفتر ریاست

بایگانی و تلفن خانه

حراست

کتابخانه

معاون آموزشی

مسوولIT

معاون پژوهشی

واحد رایانه

معاون دانشجویی و فرهنگی

تدارکات و کارپردازی

معاون تحصیالت تکمیلی

مسوول خدمات

دفتر نهاد رهبری

آبدارخانه اداری

روابط عمومی

انبار لوازم

تایپ اداری

مسوول تاسیسات

رییس آموزش

اتاق ایمنی و بهداشت HSE

اداره آموزش

اتاق کارشناس بیمه

رییس امور عمومی

دفتر مجله

کارگزینی

نگهبانی

دبیرخانه

رانندگان

مسوول حسابداری

چاپ و تکثیر

حسابداری
امور شهریه دانشجویی
کارشناسEDO
کارشناس تحصیالت تکمیلی
کارشناس پژوهشی
کارشناس دانشجویی فرهنگی
دفترمشاوره

شماره داخلی

آزمایشگاه گروه فارماسیوتیکس

آزمایشگاه گروه فارماکودینامی و سم شناسی
سم شناسی آموزشی(دکتر محرری)

سامانه های نوین دارو (دکتر اسکندری)

فارماکولوژی آموزشی (دکتر ضیایی)

تخصصی (دکتر سجادی)

تحقیقات بافت ایزوله

صنعتی

الکترو فارماکولوژی

اَشکال دارویی (دکتر ناظمیان)

سم شناسی مولکولی(دکتر هاشمی کالت)

سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

اتاق حیوانات
داروخانه مدل آموزشی
آزمایشگاه گروه کنترل دارو

آزمایشگاه گروه فارماکوگنوزی
فارماکوگنوزی آموزشی (خ چیت سازیان)

کنترل میکروبی(خ ثابتی)

بیو اَسِی

تحقیقات

هرباریوم (خ سوزنی)

اتاق اتوکالو

تحقیقات
HPLC
آزمایشگاه گروه شیمی دارویی
شیمی دارویی (خ رفعت پناه)
آزمایشگاه گروه بیو تکنولوژی

شیمی (آ.وثوقی)

کارشناس گروه(دکتر احتشام)

تحقیقات

بیوتکنولوژی

آنالیز دستگاهی(خ دکتر معلم زاده)

کشت سلولی

نانو بیولوژی
FT IR
GC MASS

دستیاران گروه فارماسیوتیکس

دستیاران گروه فارماکودینامی و سم شناسی
آقایان

آقایان

خانم ها

خانم ها

پستاک

دستیاران گروه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی
آقایان
خانم ها

دستیاران آزمایشگاه گروه بیو تکنولوژی
آقایان
خانم ها ()1
خانم ها () 2

دستیاران گروه داروسازی بالینی

تشکل های دانشجویی

آقایان

انجمن اسالمی

خانم ها

انجمن علمی و کمیته مشورتی

دستیاران گروه شیمی دارویی

بسیج دانشجویی

آقایان

جامعه اسالمی

خانم ها

جهاد دانشگاهی
نشانی پستی :

مشهد-میدا ن آزادی-رپدیس دااگشنه-دادکشنه داروسازی –صندوق پستی 917751365
نمارب 05138823251 :

تلفن خاهن 05131801100 :

چنانچه از بیرون با دانشکده تماس می گیرید ،ابتدا پیش شماره  31801را گرفته
و در ادامه داخلی موردنظرتان را شماره گیری کنید.

هیات علمی دانشکده داروسازی مشهد
اتاق

داخلی

اتاق

داخلی

اتاق

داخلی

دکتر اخگری

327

دکتر دانش

202

دکتر محمدپور

592

دکتر اسالمی

590

دکتر رجبی

126

خ دکتر مصفا

204

دکتر اصیلی

269

خ دکتر رضوی

194

دکتر مالیکه

325

خ دکتر اعتماد

255

دکتر رمضانی

201

دکتر مهاجری

181

دکتر افراسیابی

321

دکتر روح بخش

180

خ دکتر مهری

179

خ دکتر الیاسی

588

دکتر سجادی

340

خ دکتر موسویان

255

دکتر امامی

267

خ دکتر سلطانی

205

دکتر وحدتی

195

دکترمهرداد ایرانشاهی

256

خ دکتر سلماسی

254

دکتر موفق

324

دکتر میالد ایرانشاهی

253

دکتر سهیلی

132

دکتر هادی زاده

128

دکتر ایمن شهیدی

192

دکتر شمس آرا

585

خ دکتر هاشمی

221

دکتر آبنوس

112

دکتر صابری

113

اساتید پیشکسوت

304

دکتر بدیعی

339

خ دکتر صادقی

338

دکتر شاکری

270

خ دکتر طاهرزاده

182

دکتر تفقدی

337

خ دکتر طیرانی

178

دکتر تقدیسی

203

دکتر عباس پور

322

دکتر جعفری

336

خ دکتر عربی

320

خ دکتر جوادی

268

خ دکتر علوی زاده

334

دکتر حسن زاده

129

خ دکتر علی بلندی

254

دکتر حسینجانی

586

خ دکتر فضلی بزاز

130

دکتر حسین زاده

193

خ دکتر قدسی

118

خ دکتر حیدری

584

دکتر کریمی

191

دکتر خامنه

131

خ دکتر کاللی نیا

221

خ دکتر خشیارمنش

114

خ دکتر گل محمد زاده

323

دفتر ارتباط صنعت و دارو

302

