شواره تلفي هستقين و داخلي هعاوًت درهاى داًشگاه علوم پزشكي تبريز

نام واحد

هستقين

داخلي

فاكس

-

328

-

آقایاى :علیپَس ً -قی صادُ

سئیس ٍکاسشٌاساى بیواساى خاص

384 33379301

-

آقای  :دکتش جوشیذی خاًوْا :خلقی  -سپْشی  -داداش صادُ

صذٍس پشٍاًِ ٍکاسشٌاس دیابت

332 33378697

-

خاًوْا :غیاثی  -قاضی  -اکشهی  -هعواسی  -خاًن دکتشحیذسی

کاسشٌاساى دسهاى ٍتعضیشات حکَهتی

33369980

-

آقایاى  :فیشٍصی  -فذاکاس  -یضداًی

کاسشٌاساى دسهاى

331 33372108

-

آقایاى  :دکتشیعقَب دٍست  -دکتشًقی پَس

هذیشًظاست ،اعتباسبخشی ٍصذٍسپشٍاًِ

333 33372108
331 33372108

-

آقای  :دکتشعضیضی  -هحوذی

-

خاًن  :خذادادی ّ -اشن صادُ

کاسشٌاس دسهاى ٍکویتِ ّای بیواسستاًی

334 33340356

-

خاًوْا  :دکتشفیشٍصی  -حسیي پَسفیض

ٍاحذ هاهایی

335 33340356

-

خاًوْا  :اسذًژاد  -پَصشی

کاسشٌاساى دسهاى

کاسشٌاساى دسهاى ٍتغزیِ

336
33355486
337
338 33377967

-

آقایاى  :هیشاب -جعفشی  -کاظوی

-

آقایاى  :دکتشهحذث ًیا -دکتش هشاحن  -دکتشصاسعی -آقاپَس-آرسًیا-کشیوی

کاسشٌاس دسهاى

339 33356539

-

خاًوْا :دکتشحسیٌی  -حبیبی  -احوذیاى  -کوالی

شبکِ سایاًِ ٍسشٍس

340 3335 6165

-

آقای  :ابْشی

-

خاًوْا ًَ :عی  -صفی اقذم

آبذاسخاًِ ٍخذهات طبقِ اٍل

دفتشهذیشًظاست ،اعتباسبخشی ٍصذٍسپشٍاًِ

.ir
/

کاسشٌاساى دسهاى

.a
c

ed
m

ساًٌذگاى

-

341

-

آبذاسخاًِ ٍخذهات طبقِ دٍم

-

341

-

ٍاحذ حاکویت بالیٌی

bz

33364639

-

آقایاى  :اسالهی ًٍذ

t.t

en

-

اقتصاد درمان

344 33356036

هعاٍى دسهاى

33340209 345 33356820

349 33356303
350 33374283

33356303

دبیشخاًِ هشکضی داًشگاُ

تلفٌخاًِ هشکضی
اًباس تجْیضات

33361017

9 33355921-9
33830081

آقایاى  :عبادی  -حشوت

tp

کاسشٌاساى اداسُ پشستاسی

348 33356744

-

آقایاى  :تقی صادیِ  -حشوت

ht

قائن هقام ٍهذیشاهَسبیواسستاًی

345 33356420
347 33368184

-

آقایاى  :دکتشحاجی صادُ  -پَسحسي -اهاهی پَس خاًوْا  :قشُ بگلَ -جعفشی
آقای  :دکتشغفاسی  -خاًوْا  :تقی صادُ فش -کَاکبی

3368184

کاسشٌاساى ٍاحذ دسهاى سَء هصشف

خاًوْا  :باقشصادُ  -هشفقی فش  -جعفشی

://

اقتصاد درمان--گردشگری سالمت

344 33355414

آقایاى  :هٌْذس اسذًژاد  -دکتش پَالد فشٍش

m

کاسشٌاساى تجْیضات پضشکی

33340515 342 33355579

آهاس -کاسشٌاساى اقتصاددسهاى

آقایاى  :حسیي پَسًَ-سی

tre
at

سیاست تجْیضات پضشکی

33340515 342 33340515

سیاست اداسُ پشستاسی

هوكاراى

آقای :شیشصاد
آقای  :صفشی
خاًوْا ً :ظشی  -خجستِ  -سلطاًی  -حیاتی  -هحوَدیاى
خاًوْا  :فتاح صادُ  -علیضادُ آقای  :دسخشاًی

خاًوْا  :اسشباس ً -عیوی  -هیشصائی

33357284

خاًن  :فشجی
آقایاى ًَ :سدل  -یَسف پَس

