
 

 کامران م: نا 
 حمزه ای :نام خانوادگی 
 سالن تشریح کارشناس :متس 
 کارشناس ارشد علوم تشریحی )آناتومی( :تحصیالت 
 از دانشگاه  ۱۳۶۹فیزیوتراپی را در سال ایشان کارشناسی  تحصیلی و شغلی: سوابق

 در ۱۳۷۶را در سال  ی )آناتومی(علوم تشریح و کارشناسی ارشدعلوم پزشکی شیراز 
دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رساندند. ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و از سال 

 .در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت شدند ۱۳۸۵

 

  02۱۸۶۷04۶0۸تماس: شماره 
 پارت طبقۀ اّول واقع در مرکز مطالعات آناتومی : محل خدمتC  پزشکیپیرادانشکدۀ 

  



 

 طاهره م: نا 
 طهرانی :نام خانوادگی 
 بافت شناسی کارشناس آزمایشگاه :متس 
 فیزیک - شیمیکارشناس ارشد  :تحصیالت 
 و کارشناسی  ۱۳۷4کاربردی را در سال -کارشناسی شیمی تحصیلی و شغلی: سوابق

واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در  ۱۳۹۵سال فیزیک را در  - یمیشارشد 
دانشگاه علوم پزشکی  یگروه علوم تشریح در ۱۳۹۱تهران به اتمام رساندند و از سال 

 مشغول به فعالّیت می باشند.ایران 

 

  02۱۸۶۷0۳204تماس: شماره 
 آزمایشگاه بافت شناسی واقع در گروه پاتولوژی )طبقه یک( دانشکدۀ پزشکی: محل خدمت 

  



 

 فرزانه م: نا 
 محمدزاده :نام خانوادگی 
 علوم مولکولی و علوم اعصاب کارشناس آزمایشگاه :متس 
 دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل :تحصیالت 
 مامایی را از دانشگاه علوم پزشکی تهران،  کارشناسی تحصیلی و شغلی: سوابق

علوم تشریحی )آناتومی( از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتری  کارشناسی ارشد
تخصصی بیولوژی تولید مثل را از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ نمودند. ایشان از 

 در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالّیت می باشند. ۱۳۸4سال 

 

  02۱۸۶۷04۶۸۹تماس: شماره 
 طبقۀ دّوم پارت واقع در علوم اعصاب علوم مولکولی و  آزمایشگاه: محل خدمتC 

 پزشکیپیرادانشکدۀ 

  



 

 علی م: نا 
 دادسرشت :نام خانوادگی 
 های علوم رفتاری و هیستوتکنیککارشناس آزمایشگاه :متس 
 ارشد فیزیولوژی ورزشیکارشناسی  :تحصیالت 
 دانشگاه  را از و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دانیکار تحصیلی و شغلی: سوابق

اخذ نمودند. ایشان و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه خوارزمی  ایرانعلوم پزشکی 
 در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالّیت می باشند. ۱۳۹۳از سال 

 

  02۱۸۶۷0۳0۹۳تماس: شماره 
 های علوم رفتاری و هیستوتکنیک واقع در زیرزمین دانشکدۀ آزمایشگاه: محل خدمت

 جنب آزمایشگاه جامع تحقیقاتپزشکی، 

  



 

 محمد هادی م: نا 
 فرتوک زاده :نام خانوادگی 
 کارشناس بخش میکروتومی میکروسکوپ الکترونی :متس 
 کارشناسی ارشد :تحصیالت MBA گرایش مدیریت استراترژیک 
 دارای مدرک کارشناس میکروبیولوژی و کارشناسی ایشان  تحصیلی و شغلی: سوابق

 گرایش مدیریت استراترژیک می باشند. ایشان کارشناس بخش  MBA ارشد
از  ند.ه اشیمی معاونت غذا ودارو بود کارشناس بخش مواد غذایی وو میکروب شناسی 

ت خود را در گروه علوم تشریح آغاز کردند. در حال حاضر دانشجوی فعالیّ  ۱۳۹0سال 
همچنین دورۀ تخصصی  .و راهبردی می باشند کیژراتگرایش مدیریت است DBAدکترای

 .بازاریابی را در دانشکدۀ آمریکایی دوبی با موفقیت گذرانده اند

 

  02۱۸۶۷04۶۵۱تماس: شماره 
 واقع در طبقۀ اّول پارت  میکروسکوپ الکترونی بخش: محل خدمتC  دانشکدۀ

 پزشکیپیرا

  



 

 سحر م: نا 
 اقبالی :نام خانوادگی 
 علوم سلولی و اتاق کشت کارشناس آزمایشگاه :متس 
 کارشناسی ارشد علوم تشریحی )آناتومی( :تحصیالت 
 ناسی کارش، اردبیلرا از دانشگاه  عمومی لوژیبیو کارشناسی تحصیلی و شغلی: سوابق

اخذ نمودند. ایشان از سال  ایرانعلوم تشریحی )آناتومی( از دانشگاه علوم پزشکی  ارشد
 فعالّیت می باشند. در گروه علوم تشریحی مشغول به ۱۳۹۸

 

  02۱۸۶۷04۶۸۸تماس: شماره 
 علوم سلولی و اتاق کشت واقع در طبقۀ دّوم پارت  آزمایشگاه: محل خدمتC  دانشکدۀ

 پزشکیپیرا

  



 

 فرزانه م: نا 
 حسینی آرا :نام خانوادگی 
 یمسئول امور دفتری گروه علوم تشریح :متس 
 دانی روابط عمومیکار :تحصیالت 
 در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالّیت  ۱۳۸۱ایشان از سال  تحصیلی و شغلی: سوابق

 می باشند.

 

  02۱۸۶۷04۵۶۹تماس: شماره 
 واقع در طبقۀ دّوم پارت  دفتر گروه علوم تشریحی: محل خدمتC  پزشکیپیرادانشکدۀ 

  



 

 مصطفی م: ان 
  ملکی :خانوادگینام 
 نیروی خدماتی مرکز مطالعات آناتومی :متس 
 در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم  ۱۳۸۸از سال ایشان  تحصیلی و شغلی: سوابق

 .پزشکی ایران مشغول به فعالیت شدند

 

  02۱۸۶۷04۶0۸تماس: شماره 
 مرکز مطالعات آناتومی واقع در طبقۀ اّول پارت : محل خدمتC  پزشکیپیرادانشکدۀ 

  



 

 داود م: ان 
 معصومی :نام خانوادگی 
 نیروی خدماتی آزمایشگاههای تحقیقاتی و دفتر گروه :متس 
 در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم  ۱۳۷2از سال ایشان  تحصیلی و شغلی: سوابق

 .پزشکی ایران مشغول به فعالیت شدند

 

  02۱۸۶۷04۶0۸تماس: شماره 
 دفتر گروه علوم تشریحی واقع در طبقۀ دّوم پارت : محل خدمتC  پزشکیپیرادانشکدۀ 

 


