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6055-134-0911خانم ایزدی شهریور رشت17بیمارستان 1

5259-139-911آقای پورعاشوربیمارستان الزهرا رشت2

5568-130-911آقای غالمیبیمارستان امیرالومنین رشت3

5898-760-0911آقای خوشكاربیمارستان پورسینا  رشت 4

8994-881-911آقای پورحسینبیمارستان دکتر حشمت رشت5

5786-139-0911آقای داوریبیمارستان رازی رشت6

1717-146-936آقای افالکی نیابیمارستان شفا رشت7

8813-243-911آقای تبسمی آبان الهیجان22بیمارستان 8

2352-237-911آقای اکبری خرداد منجیل31بیمارستان 9

2064-281-911خانم حكمیانفومن (ع)بیمارستان امام حسن مجتبی10

3170-284-0911خانم بیدریغصومعه سرا  (ره)بیمارستان امام خمینی11

5903-342-911خانم میرکشوریبیمارستان امینی لنگرود12

5520-385-911آقای حاجتی مقدمبیمارستان رسالت ماسال13

3429-241-911خانم علی نسببیمارستان سیدالشهدا الهیجان14

7148-238-0911آقای شعبانیبیمارستان شهید انصاری رودسر15

0795-281-911خانم آجریبیمارستان شهید بهشتی آستارا16

1791-344-911آقای دهدستبیمارستان شهید بهشتی انزلی17

3134-819-935آقای حسن پوربیمارستان شهید نورانی تالش18

2948-344-911آقای مهریبیمارستان کوثر آستانه اشرفیه19

0181-348-0911خانم اشكانیوالیت سوانح سوختگی   خانم اشكانی20

2352-237-0911اقای اکبریبیمارستان سالمت رستم آباد21

9235-135-0911آقای فالحبیمارستان ولیعصر رودبار22

4383-911239خانم نجفیشفت (ع)بیمارستان امام رضا 23

1071-243-911آقای اخوانبیمارستان نیكوکار املش24

4892-243-911آقای نوروزیبیمارستان غدیر سیاهكل25

0019-386-0911آقای عباد پورشبكه بهداشت و درمان آستارا26

8109-343-911آقای سعادتشبكه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه27

4732.-337-911آقای جعفر نژادشبكه بهداشت و درمان املش28

1588-185-911آقای ولی زادهشبكه بهداشت و درمان انزلی29

9724-281-0911آقای سلطانیشبكه بهداشت و درمان تالش30

7059-348-911آقای صداقتیمرکز بهداشت رشت31

4566-282-911آقای نظریشبكه بهداشت  ودرمان رضوانشهر32

1873-332-0911آقای اصغریشبكه بهداشت و درمان رودبار33

اسامی روسای امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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9144-846-0911آقای خیریشبكه بهداشت و درمان رودسر34

2252-629-0911آقای یاسر قنبریشبكه بهداشت و درمان سیاهكل35

9112358873خانم محمد پورشبكه بهداشت و درمان شفت36

4670-381-911آقای نیك قلبشبكه بهداشت و درمان صومعه سرا37

3368-238-911آقای عباسیشبكه بهداشت ودرمان فومن38

2569-141-911خانم میرشفائیشبكه بهداشت و درمان الهیجان39

1189-140-911عبدالرحیمی خانمشبكه بهداشت و درمان لنگرود40

0471-237-911آقای عیساییشبكه بهداشت و درمان ماسال41

8475-336-911خانم شاقالنی دانشكده بهداشت42

5584-140-911خانم حسنیلنگرود(شرق گیالن)دانشكده پرستاری و مامایی 43

0012-138-911آقای بخشی پوردانشكده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت44

0896-183-911خانم سجودیدانشكده بین الملل45

5871-615-0911پورحجتدانشكده دندانپزشكی46

2014-338-911خانم نوربخشدانشكده پزشكی رشت47

2571-333-0911اقای بردباردانشكده داروسازی48

9562-130-911آقای پیشه ور(بیمارستان رازی)مرکز تحقیقات گوارش و کبد 49

8475-336-911خانم شاقالنیمرکز تحقیقات اورولوژی50

5596-135-911خانم صبوریمعاونت آموزشی51

8784-234-911خانم احمدیمعاونت بهداشتی52

7554-929-911خانم عزیزیمعاونت پژوهشی53

7493-134-0911خانم چراغ سپهرمعاونت غذا و دارو54

3528-237-0911آقای  نیك روزمعاونت دانشجویی و فرهنگی55

1349-248-0911خانم میر محمدیمدیریت خدمات و پشتیبانی56

5580-148-0911خانم آموزندهکلینیك بعثت57

1657-335-911آقای ناصرانیمرکز اورژانس رشت58
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