
 ارتباط با واحدهای دانشکده داروسازی 

میتوانید با بخش مورد نظر ارتباط برقرار    مربوطه   داخلی   وارد کردن و  تلفن های گویا  پس از شماره گیری  

 کنید. 

021-44606181  021-44605351  021-44604801 

 

 فکس  تلفن  نام و نام خانوادگی  دانشکده  ریاست حوزه  

 44606373 علیرضا مرتضویآقای دکتر سید  رئیس دانشکده 
 

 (9داخلی )
 (310داخلی ) آقای ساالر ذبیحیان مسئول دفتر 

 332 دکتر محیا افتخاریخانم  هیات علمی مسئول امور  

 333 خانم سولماز کریمی ابر  مسئول امور اداری 

 313 آقای حسین کامکار دانشکده   مسئول روابط عمومی 

 128 اصحابی نیا خانم مهندس مهدیه  ITمسئول  

 118 آقای مهندس سعید حیدری ITکارشناس 

 217 آقای حسنی مدیر حراست 

 101 نگهبان نگهبانی 

 

 

 

 

 

 داخلی  نام و نام خانوادگی  معاونین دانشکده 

 316 خانم دکتر مرجان شریعت پناهی  معاون آموزشی 

 117 آقای دکتر حامد منتظری قدس معاون پژوهشی 

 112 آقای دکتر افشین خردمند  فرهنگی معاون دانشجویی و 

 107 خانم دکتر زهره محمدی  مالی   - معاون اداری 



 داخلی  نام و نام خانوادگی  آموزش اداره  

 108 خانم دکتر الهام موحد  کارشناس مسئول آموزش 
 105 همتی  ابراهیم آقای کارشناس آموزش 
 114 خانم مریم قنبری کارشناس آموزش 

 

 داخلی  نام و نام خانوادگی  پژوهش اداره  

 318 مانا رستمی مخان کارشناس پژوهش 
 مسئول کتابخانه 

 رابط علم سنجی 

 کتابخانه سایت ادمین  

   دانشکدهادمین سایت 

 216 خانم شیرین عباسی 

 

 اعضای هیات علمی دانشکده 

 داخلی  سمت  و نام خانوادگی  نام  گروه های آموزشی 

 فارماسیوتیکس 

 دکتر زهره محمدی 
 مدیرگروه 

 عضو هیات علمی 
107 

 فقیهی   هما دکتر
 دانشکده داروسازی EDOمسئول 

 عضو هیات علمی 
111 

 دکتر علی رستگاری
 مدیر دفتر ارتباط باصنعت دانشکده

 عضو هیات علمی 
419 

 شیمی دارویی 

 دکترهما عزیزیان
 مدیر گروه 

 عضو هیات علمی 
230 

 120 عضو هیات علمی  دکتر سیده سارا میرفضلی  
 116 عضو هیات علمی  مهر دکتر محمدعلی دانش 

 سم شناسی   - فارماکولوژی  

 دکترمرجان شریعت پناهی 
 مدیر گروه 

 عضو هیات علمی 
119 
316 

 414 عضو هیات علمی  دکتر مهدی اقسامی 
 112 عضو هیات علمی  دکتر افشین خرد مند

بیوتکنولوژی  و  فارماکوگنوزی  

 دارویی 

 117 بیوتکنولوژی دارویی  عضو هیات علمی قدس  دکتر حامد منتظری
 113 عضو هیات علمی فارماکوگنوزی  دکتر مهسا صابرنوایی 

 110 عضو هیات علمی بیوتکنولوژی دارویی  دکتر نگار متقی دستجردی
و اقتصاد و   داروسازی بالینی 

 مدیریت دارو 

 104 اقتصاد و مدیریت دارو عضو هیات علمی دکتر محمدمهدی مجاهدیان 
 106 عضو هیات علمی داروسازی بالینی  دکتر پرستو میرزابیگی

 

 

 



 داخلی  کارشناس ها  آزمایشگاه ها 

 415 خانم زهرا ساالری  فارماکولوژی 

 سم شناسی 
 415 آقای علی همراهی

 حیوان خانه 

 122 خانم ساناز رضایی  میکروبی   فناوری و کنترل 

 123 خانم آزاده علیخانی  شیمیایی پیشرفته آنالیز  

 فارماکوگنوزی 
 121 خانم روزیتا صفری

 هرباریوم 

 124 خانم مانا رستمی فارماسیوتیکس 

 شیمی عمومی 

 خانم مائده شرافتی 
399 

 شیمی دارویی 

 230 مدلینگ 
تحقیقات سلولی و  

 مولکولی 
 338 خانم مژده زمانی 

 


