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 ((دفترچه تلفن))

 031-42292929تماس :  شماره 

مورد نظر می توان به صورت مستقیم با قسمت مربوطه ارتباط برقرار کرد. دانشجویان  به همراه داخلی4229با شماره گیری پیش شماره

 و  42292332از مراحل ثبت نام با شماره تلفن های  طالعانتخاب رشته نیاز به مشاوره دارند و همچنین امحترمی که برای 

 ارتباط برقرار کنند.42292110

 ((توجه))
 شماره صفحه قسمت مربوطه شماره صفحه مربوطهقسمت 

 20 معاونت پژوهش وفناوری 2 حوزه ریاست

 20 ارتباط باصنعتدفتر  3 معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 21 اداره انتشارات 7 التامالك ومستغمدیریت امورعمرانی، 

 21 اداره کتابخانه ها 7 معاونت آموزش وتحصیالت تکمیلی

 21 مراکز علمی وتحقیقاتی 10 دانشکده علوم انسانی 

 22 مرکزرشدساخت تجهیزات پزشکی 11 دانشکده حقوق

 23 کارگاه ها وآزمایشگاه هااداره  12 مهندسی دانشکده فنی و

 25 معاونت دانشجوئی وفرهنگی 13 دانشکده مهندسی عمران

 25 سلف سرویس مرکزی 13 دانشکده مهندسی مواد و شیمی

 25 امورخوابگاه ها 15 دانشکده مهندسی برق و فیزیك

 25 ورزشگاه تختی وپوریای ولی 16 دانشکده پزشکی

 27 دانشجوئیبسیج  16 دانشکده پرستاری

 27 انتظامات وحفاظت فیزیکی 17 دانشکده مهندسی کامپیوتر و ریاضی

 27 آبدارخانه ها 18 معماری وشهرسازی دانشکده هنر،

 28 مدارس سما 19 دانشکده مهارت وکارآفرینی

 25/02/1402ویرایش: آخرین 
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 حوزه ریاست

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 شانهدکترمهدي  42292353 2353 عموميمدیرکل حوزه ریاست وروابط 

 يقاسم شمس 42292010 2008-2010 دفتر ریاست دانشگاه

 ليال مصباح 42292009 2009 دفتر ریاست دانشگاه

 مشخصات مستقيم داخلي نهادنمایندگي مقام معظم رهبري)مدظله(

 مسعودعابديحجت االسالم  42293019 3019 نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري)مدظله(

 یوسف رباني 42293019 3018 مسئول دفترنهادنمایندگي مقام معظم رهبري)مدظله(

 مشخصات مستقيم داخلي حراست

 حسن نریماني 42292666 2666 مدیر کل حراست

 اصغرحكيمي 42292014 2014 مسئول حراست

 حسين شریعتي 42292015 2015 کارشناس دبيرخانه محرمانه

    

 مشخصات مستقيم داخلي واستخدامگزینش 

 مجتبي حبيب الهي 42292091 2091 دفتر گزینش و استخدام

 مشخصات مستقيم داخلي امور حقوقي

 عباسيان رضادکتر 42292093 2093 رئيس دفتر امور حقوقي

 حسن تقي جراح 42292898 2898 کارشناس دفتر امور حقوقي 

 مشخصات مستقيم داخلي اداره روابط عمومي

 مرتضي رامك 42292019 2019 روابط عمومي 

 مصطفي صالحي 42292919 2919 دبيرخانه مهدویت

 دکتر عبدالهي 42292321 2321 پایش
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 مشخصات مستقيم داخلي واتباع امور بين المللاداره 

 دکترآویدآوخ 42292226 2226 مدیرجذب وهدایت دانشجویان غيرایراني

 رضا فتاح 42292327 2327 کارشناس امور بين المل

 حميدباقري 42293112 3112 کارشناش شهریه اتباع

 امين اهلل ملك پور 42293117 3117 کارشناس امور آموزشي اتباع

    

    

    

 مشخصات مستقيم داخلي امورشاهد وایثارگران

 جوادفاضل 42292878 2878 مسئول امورشاهدوایثارگران

 مشخصات مستقيم داخلي وارتباطاتمدیریت فناوري اطالعات 

 محمدرضا حبيب الهي  42292315 2315 فناوري اطالعات وآمار مدیر

 کيامرث شجاعي  42292316 2316 پشتيباني نرم افزار ويس اداره ئر

 سيدیحيي حسيني 42292326 2326 يس اداره شبكه و ارتباطاتئر

 محمد نورمحمدي 42292726 2726 شبكه ساخت کارشناس مسئول امور زیر

  42292325 2325 آمار کارشناس 

 محمدحاج خدابخشي 42292491 2491 شبكهکارشناس 

 خانم شاهپوري 42292911 2911 آموزشيار-کارشناس نرم افزار

 اصغرفرهادي 42292516 2516 امورسایت هاي کامپيوتري-ارشناس کامپيوترک

 طغيانيخانم  42292384 2384 فرایندهاي سازمانيکارشناس 

 سامان ميراحمدي 42292213 2213 آموزشيار-کارشناس نرم افزار

 محمد مهدي نوریان 42292469 2469 و تعميرات سخت افزار -کارشناس کامپيوتر

 توسعه مدیریت ومنابعحوزه معاونت 



4 
 

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 توکلي مجتبي 42292028 2024-2028 توسعه مدیریت ومنابعمعاونتمسئول دفتر 

 ناصرالحبيبي 42292043 2043 خزانه دار و مدیرکل امور مالي

 اميرحسين مرادمند 42292926 2926 دفتر ارزیابي عملكرد وتوانمندسازيمدیر

  42292033 2033 دفتر ارزیابي عملكرد وتوانمندسازي

 مجيدمحمدي 42292020 2020 کميسيون معامالت

 مهدي فاضل 42292559 2559 مدیر طرح و برنامه و بودجه

 مشخصات مستقيم داخلي مدیریت اداري

 جمشيد اسدي 42292025 2025 مدیراداري

 محمودپورپيرعلي 42292029 2029 مسئول امور رفاهي کارکنان

 سيدمهدي افضلي 42292044 2044 کارگزیني کارکنان

    

 مشخصات مستقيم داخلي اداره دبيرخانه

 دبيرخانه مرکزي

 حسين یزداني 42292040 2040 اداره دبيرخانه و بایگانيریيس 

 محسن قاسمي 42292039 2039 مسئول امور پژوهشي

 2دبيرخانه شماره

 خانم عسگري 42292534 2534 متصدي خدمات اداري

 معين  جواد 42292541 2541 متصدي خدمات اداري

 مشخصات مستقيم داخلي حسابداري

 محسن قنبریها 42292034 2034 رئيس اداره حسابداري

 امير ابراهيميان 42292069 2069 مسئول رسيدگي به اسنادحسابداري 

 علي بهمني 42292047 2047 حسابدار ) صدور سند (
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 خانم سپهري 42292719 2719 حسابدار ) صدور سند (

 خانم محمدي 42292048 2048 حسابدار ) صدور سند (

 لطف اله سلطاني 42293049 3049 حسابدار ) صدور چك (

 مجيدرمضاني زاده 42292050 2050 حسابدار ) تحویل چك (

 مشخصات مستقيم داخلي اداره اعتبارات و تعهدات و قراردادها

 محمودستاري 42292880 2880 اداره اعتبارات و تعهدات و قراردادهارئيس 

 محمدرضاهنرمندي 42293027 3027 حسابدار

 فرج اله مظاهري 42292849 2849 حسابدار

 مشخصات مستقيم داخلي اداره درآمد  و دریافت

 غالمحسين ملكي 42292058 2058 رئيس اداره درآمد و دریافت

 مصطفي محمدي 42292059 2059 کارشناس امور شهریه

 خانم خزائيلي 42292319 2319 کارشناس امور شهریه

 مهرابي جواد 42292363 2363 کارشناس امور شهریه

 ربانيان محمد 42292057 2057 کارشناس امور شهریه

 بهاءلو مجيد 42292554 2554 کارشناس امورشهریه)رشته هاي کارآفریني(

 مشخصات مستقيم داخلي اداره اموال

 خانم تاج الدین 42292763 2763 رئيس اداره اموال

  42292067 2718 حسابدار اموال

 خانم عابدي 42292762 2762 حسابدار اموال

 مشخصات مستقيم داخلي صندوق رفاه دانشجوئي

 خانم چاوشي 42292060 2060 رئيس اداره صندوق رفاه دانشجوئي

 غالمعلي بهمن زیاري 42292061 2061 کارشناس صندوق رفاه

 مهدي افضلي 42292532 2532 کارشناس صندوق رفاه
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 قيصرياسماعيل  42292065 2065 کارشناس صندوق رفاه

  42292549 2549 کارشناس صندوق رفاه

 مشخصات مستقيم داخلي اداره حقوق و دستمزد

 خانم شاطري 42292036 2036 رئيس اداره حقوق و دستمزد

 خانم هاشمي 42292133 2133 حسابدار

  42292382 2382 حسابدار

  42292052 2052 حسابدار

 

 مشخصات مستقيم داخلي مدیریت پشتيباني

 علي مراديشعبان 42292022 2022 پشتيباني عمومي ومدیرامور

 مشخصات مستقيم داخلي وخارجي تجهيزات داخليواداره پشتيباني 

 رضا هوائي 42292062 2062 ریيس اداره پشتيباني و تجهيزات داخلي و خارجي

 آقاي زاد محمد 42292710 2710 شناس بازرگانيکار

 محمود چارکي پور 42292648 2648 شناس بازرگانيکار

 سيدارشادالدین آیتي 42292077 2077 کارشناس بازرگاني

 محمد هادي 42292446 2446 کارشناس بازرگاني

 محمدي مسلم شاه 42292454 2454 شناس بازرگانيکار

 محمد قناتي 42292709 2709 شناس بازرگانيکار

 محمدرضا خيرالهي 42292708 2708 شناس بازرگانيکار

 مشخصات مستقيم داخلي امور انبارهااداره 

 غالمرضا مرداني 42292056 2056 رئيس اداره انبارها

 علي نقي بيگي محمد 42292055 2055 دفتر انبار مرکزي

 اصغر علي محمدي 42292128 2128 انباردار
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 غالمعلي قدیریان 42292064 2064 انبار مرکزي

 مشخصات مستقيم داخلي امور نقليه

 محمد رضا فنایي 42292120 2120 مسئول امور نقليه

  42292090 2090 آپاراتي و تعویض روغني

 حسين حميدي 42292002 2002 مخابرات-مسئول امور عمومي 

 مشخصات مستقيم داخلي اداره خدمات

 منصور رجبي مقدم 42292087 2087 رئيس اداره خدمات

 حسن رستمي 42292086 2086 دفتر خدمات

 علي زماني 42292099 2100-2099 مهمانسرا منازل

 

 التمراني، امالك ومستغمدیریت امورع

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

  42292131 2132-2131 الت،امالك ومستغعمرانيمدیرامور

 محسن گلشادي 42292114 2114 يعمرانوفني  امور کارشناس مسئول

 مهدي ستاري 42292118 2118 مسئول امورفني وعمراني)طراحي ونظارت(

 مهدي ستاري 42292088 2088 رئيس اداره سایت و نگهداري ابنيه

 حسين پوالدچنگ 42292045 2045 کارشناس مسئول تاسيسات برقي

 یوسفانحسينعلي  42292116 2116 کارشناس تاسيسات

 وتحصيالت تكميلي حوزه معاونت آموزشي

 مشخصات مستقيم داخلي معاونت آموزش

 محمدربانيان 42292141 2137-2141 ي وتحصيالت تكميليآموزشمعاون دفتر 

 مشخصات مستقيم داخلي مدیریت امور هيات علمي

 خانم دکتر طالبي 42292023 2023 مدیرامورهيات علمي
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 امين قاهري 42292530 2530 کارشناس کارگزیني هيات علمي

 سيمين بهارلو 42292683 2683 کارشناس کارگزیني هيات علمي

 آقاي عظيمي 42292715 2715 کارگزیني هيات علمي

  42292030 2030 کارشناس کارگزیني هيات علمي

 مشخصات مستقيم داخلي سنجش ونظارت

 علي اميني 42292126 2126 کارشناس مسئول سنجش و نظارت

 مشخصات مستقيم داخلي مدیریت برنامه ریزي درسي

 کبيرزادهمحمد 42292151 2151 مدیر برنامه ریزي درسي

 خانم لساني 42292153 2153 برنامه ریزي درسي دانشكده علوم انساني

 خانم اسكندري 42292214 2214 علوم پایهبرنامه ریزي درسي دانشكده موادو

 مصطفي ملكي 42292605 2605 برنامه ریزي درسي دانشكده فني مهندسي ومعارف

 خانم پيروزنيا 42292896 2896 برنامه ریزي درسي دانشكده حقوق 

 آقاي نجفي 42292051 2051 برنامه ریزي درسي دانشكده برق وکامپيوتر

 خانم قانع پور 42292774 2774 معماري وشهرسازي اموربرنامه دانشكده هنر،

 خانم مقدم 42292236 2236 دانشكده عمرانبرنامه ریزي درسي 

 خانم محمدي 42292558 2558 دانشكده پزشكيبرنامه ریزي درسي 

 غالمرضاجاللي 42292149 2149 دانشكده پرستاريبرنامه ریزي درسي 

 مشخصات مستقيم داخلي اداره امتحانات

 خانم امامي 42292706 2706 رئيس اداره امتحانات ونمرات

 پورقيصري خانم 42292106 2106 کارشناس اداره امتحانات و نمرات

 داریوش بت شكن  42292158 2158 کارشناس اداره امتحانات و نمرات

 2796 کارشناس معرفي به استاد وپروژه ها
42292796 

 
 شكرالهي

 مشخصات مستقيم داخلي اداره پذیرش وثبت نام
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 خانم بابائي 42292110 2110 رئيس اداره پذیرش و ثبت نام

 خانم هادي مقدم 42292098 2098 کارشناس پرونده هاي راکد

 علي قربانپور 42292155 2155 کارشناس پذیرش وثبت نام دانشجویان انتقالي ومهماني

 نادر محمدي 42292156 2156 کارشناس انصرافي واتباع خارجه

 خانم ابراهيمي  42292157 2157 کارشناس مدارك پایه

 مشخصات مستقيم داخلي مدیریت خدمات آموزشي

 سعيدعشوري 42292142 2142 اداره خدمات آموزشيمدیر 

 حميدتوکلي 42292531 2531 و کمسيون مواردخاص آموزشيدفترشوراي 

 محمدحسين اميني 42293145 3145 ول آموزشکارشناس مسئ   

ودکتري گروههاي اموزشي  روانشناسي عمومي و  ارشدگرایشهايکليه

 هرسازي و کارشناس مسؤول آموزشش
 سيدابراهيم حسيني 42292140 2140

 جوادجمشيدیان 42292148 2148 يآموزش تایيدیه هايول ثبت مسئ

 

 مشخصات مستقيم داخلي آموزش دانشكده ها

 ابراهيم محمودي 42292643 2643  دانشكده مهارت و کارآفریني)سما سابق(

 ، ودکتري گروههاي آموزشي مكانيك ، معماري ، جغرافياارشدگرایشهايکليه

 زبان انگليسي ، زبان و ادبيات فارسي و زبان و ادبيات عرب
 هادي پویاوند 42292194 2194

پيوسته وناپيوسته گروههاي آموزشي مدیریت و کليه گرایشهاي کارشناسي

 مهدي حجتي 42292677 2677  مواد

پيوسته وناپيوسته گروههاي آموزشي مكانيك و کليه گرایشهاي کارشناسي

 طراحي صنعتي(هنر)بجز 
 خانم ابراهيمي 42292150 2150

 گروههاي آموزشي روانشناسي پيوسته وناپيوستهکليه گرایشهاي کارشناسي

 ، علوم و صنایع غذایي و طراحي صنعتي
 عبدالرضاصالحي 42292482 2482

پيوسته وناپيوسته دانشكده حقوق و گروههاي کليه گرایشهاي کارشناسي

–آموزشي مهندسي رباتيك ،مهندسي هوافضا ، جغرافيا)گردشگري 

 جهانگردي( ، علوم تربيتي ) آموزش و پرورش ابتدایي( و تاریخ
2764 

 خانم کيخائي 42292764

ده دانشك پيوسته وناپيوسته دانشكده برق و کليه گرایشهاي کارشناسي

 عمران و گروه آموزشي بيوشيمي )زیست شناسي(
 حسين شيراني 42292144 2144

و گروه هاي  دانشكده عمران و دکتري ارشدگرایشهايکليه

 آموزشي  تربيت بدني ، تاریخ و حسابداري
 رضا دوستاني 42292127 2127
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پيوسته وناپيوسته گروههاي آموزشي کليه گرایشهاي کارشناسي

 شهرسازي ، معماري و شيمي
 معصومه زماني 42292302 2302

حقوق و الهيات و معارف اسالمي و  دانشكدهودکتري ارشدگرایشهايکليه

 خانم موسویان 42292147 2147 رشته مهندسي پزشكي

 خانم محمدي 42292558 2558 آموزش دانشكده پزشكي

 جالليغالمرضا  42292149 2149 آموزش دانشكده پرستاري

پيوسته وناپيوسته گروههاي آموزشي کليه گرایشهاي کارشناسي

 مهندسي پزشكي ، تربيت بدني و محيط زیست
 سيامك گودرزي 42292138 2138

ر ،  دانشكده کامپيوتارشد و دکتري دانشكده برق کليه گرایشهاي

 و  گروه آموزشي  صنایع
 خانم عادلنيا 42292889 2889

دانشكده مواد وگروه هاي آموزشي مدیریت و  ودکتري ارشدگرایشهايکليه

 هنر
 انم عينيخ 42292373 2373

اي دانشكده کامپيوتر وگروه ه پيوسته وناپيوستهکليه گرایشهاي کارشناسي

 آموزشي  زبان انگليسي و ادبيات فارسي
 خانم یوسفعلي زاده 42292143 2143

پيوسته وناپيوسته گروههاي آموزشي صنایع و کارشناسيکليه گرایشهاي 

 آقاي جعفري 42292146 2146 حسابداري

 طاهره حق شناس 42293044 3044 وشهرسازيو هنر،معماري ومهندسيفني هايدانشكده بایگاني

 اسماعيل پاکنژاد 42292675 2675 انساني علوم و کامپيوتر  ، مواد هايدانشكده بایگاني

 محمدرضا محمد بيگي 42292653 2653 حقوق و عمران  ، سما ،کامپيوتر ، برق هايدانشكده بایگاني

 مرتضي نادعلي 42292643 2339 نامه رسان آموزش

 مشخصات مستقيم داخلي مدیریت امور دانش آموختگان

 مسعود رضا شيخي  42292335 2335 مدیر امور دانش آموختگان

 خانم محمدي 42292334 2334 علوم انساني امور دانش آموختگان

 حسين آذري 42292360 2360 امور دانش آموختگان پزشكي و پرستاري

 رضا ربيعي 42292292 2292 امور دانش آموختگان معماري 

 سيدمحسن قطبي 42292575 2575 وکامپيوتر امور دانش آموختگان مواد

 ابراهيم اسكندري 42292574 2574 امور دانش آموختگان عمران

 یزدان مختاري 42292993 2993 امور دانش آموختگان برق

 محمدبلندباال 42292338 2338 تحویل مدرك 
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 رضا عابدیني 42292218 2218 اعالم ریز نمرات

 اصغرجوزي 42292359 2359 صدور مدرك 

 اکبرپوراژدري 42292462 2462 نظام وظيفه

 دانشكده علوم انساني

 هادي صالحيدکتر  42292197 2197 علوم انسانيرئيس دانشكده 

 هادي احمدي 42292198 2198 علوم انسانيدفتر دانشكده 

 مستحفظياندکترخانم  42292177 2177 علوم انسانيمعاون دانشكده 

 مشخصات مستقيم داخلي گروه ادبيات 

 خانم دکترخراساني 42292165 2165 دفتر اساتيد گروه ادبيات 

 دکترمهردادچترایي 42292655 2655 مدیر گروه ادبيات

 

 

 مشخصات مستقيم داخلي گروه مدیریت

 دکترناصرخاني 42292411 2411 مدیر گروه مدیریت

کارشناس  گروه مدیریت بازرگاني صنعتي 

 وبانكداري
2166 

 آقاي گلستاني 42292166

 آقاي انتشاري 42292107 2107 کارشناس گروه حسایداري ومدیریت مالي

 محمدرفيع زاده 42292167 2167 ارشد ودکترا مدیریتکارشناس گروه 

 مشخصات مستقيم داخلي گروه تربيت بدني

 خانم دکتر افتخاري 42292664 2664 مدیر گروه تربيت بدني

 عليرضاپورشبان 42292175 2175 دفتر گروه تربيت بدني

 خانم دکتر نقوي 42292173 2173 دفتر اساتيد گروه تربيت بدني

 دکتر بنایي-دکتر کشاورز 42292185 2185 دفتر اساتيد گروه تربيت بدني
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 مشخصات مستقيم داخلي معارف اسالميگروه 

 دکترسيدمحمدعلي شریعتي 42292642 2642 معارف اسالميگروه مدیر

 رضامنتظري 42292215 2215 دفترگروه معارف اسالمي

 ایرج غيور 42292660 2660 معارف اسالمي دفتر اساتيد گروه

 مشخصات مستقيم داخلي گروه تاریخ

 دکتر فيض اله بوشاسب 42292168 2168 مدیر گروه تاریخ

 سعادت فوالدچنگ 42292129 2129 دفتر گروه تاریخ

 2169 دفتر اساتيد گروه تاریخ
 دکتر سيد عليرضا ابطحي 42292169

 وکامراني فر

 خانم دکترترابي 42292455 2455 تاریخ دفتر اساتيد گروه

 هوشيارخانم دکتر 42292759 2759 دفتر اساتيد گروه تاریخ

 مشخصات مستقيم داخلي گروه زبان انگليسي

 اميدطباطبایيسيددکتر 42292182 2182 مدیر گروه زبان انگليسي

 خانم ميرعنایت 42292180 2180 دفتر گروه زبان انگليسي

 محمد شجاعي 42292245 2245 زبان دفتر اساتيد گروه

 خ.فتوت نيا وبهارتویي 42292102 2102 دفتر اساتيد گروه زبان

 

 مشخصات مستقيم داخلي گروه جغرافيا

 دکتراحمدخادم الحسيني 42292461 2461 مدیر گروه جغرافيا

 دکتر حميدصابري 42292112 2112 مرکز تحقيقات گردشگري

 اميرگندمكاردکتر 42292176 2176 دفتر اساتيد گروه جغرافيا

 مشخصات مستقيم داخلي گروه حسابداري

 دکترفروزنده 42293033 3033 مدیر گروه حسابداري
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 مشخصات مستقيم داخلي گروه روانشناسي

 جبل عامليدکتر خانم  42292178 2178 مدیر گروه تحصيالت تكميلي روانشناسي

ودکتراي  مدیرگروه کارشناسي روانشناسي

 روانشناسي عمومي
2770 

 دکترسيد عباس حقایق 42292770

 سعادت فوالدچنگ 42292129 2129 کارشناس گروه

 دانشكده حقوق

 دکتر مسعود راعي 42292688 2688 رئيس دانشكده

 رضایي 42292771 2771 دفتر دانشكده

 محسن فهيمدکتر 42292172 2701 معاون  دانشكده حقوق

 طيبي نزاد 42292389 2389 حقوق وعلوم قضایيکارشناس گروه 

 مشخصات مستقيم داخلي گروه حقوق

حقوق )تحصيالت تكميلي(مدیر گروه حقوق

 بين المل وعمومي
2174 

 عليرضا انصاري مهياريدکتر 42292174

 مهدي جليليان 42292130 2130 مدیرگروه حقوق)کارشناسي(

مدیرگرره تحصيالت تكميلي جزا وجرم 

 تجارت بين المل شناسي و
2377 

 سيد جالل عقيلي 

 مشخصات مستقيم داخلي گروه الهيات

کارشناسي علوم قضایي وفقه مدیرگروه 

 وحقوق ومدیر گروه تحصيالت تكميلي الهيات
2172 

 دکتر مسعود راعي 42292688

 آقاي نژادحسيني 42292171 2171 دفتر گروه الهيات

 مصطفي دري 42292170 2170 دفتر اساتيد گروه الهيات 

 دکترتوکلي 42292895 2895 دفتر اساتيد گروه الهيات

 

 دانشكده فني ومهندسي
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 دکترسيدحسن ميرطالیي 42292257 2257 ومهندسي رئيس دانشكده فني

 خانم دکتر امين دوست 42292258 2258 ومهندسي معاون دانشكده فني

 عليرضارسولي 42292225 2225 دفتردانشكده فني ومهندسي

 مشخصات مستقيم داخلي گروه صنایع

 مجيدوزیري سرشكدکتر  42292470 2470 مدیر گروه صنایع ) کارشناسي (

 هادي شيریه زاددکتر 42292234 2234 مدیر گروه صنایع )کارشناسي ارشد(

 خانم زارعي 42292279 2279 دفتر گروه صنایع

 نيك بختدکتر مهرداد  42292745 2745 اساتيد گروه

 مشخصات مستقيم داخلي گروه مكانيك

  خانم دکتریعقوبي 42292272 2272 )سياالت(، هوافضا)تاسيسات (مكانيكمدیر گروه 

 دکتر فرحناکيان 42292293 2293 مدیر گروه مكانيك )ساخت وتوليد(

 دکتر محمدشاهقلي 42292272 3129-2272 (ورباتيك مدیر گروه مكانيك )جامدات

 علي احمدي 42292270 2270 گروه مكانيكدفتر 

 روحانيدکتر-مقداديدکتر 42292271 2271 اساتيد گروه مكانيك

 دکتر جواد جعفري 42292278 2278  اساتيد گروه مكانيك

 گله داريسيدعلي دکتر  42292537 2537 اساتيد گروه مكانيك

 کالهدوزانمجتبي دکتر  42292539 2539 اساتيد گروه مكانيك

 شيرنشان عليرضادکتر 42292650 2650 اساتيد گروه مكانيك

 ترکش رسولدکتر 42292881 2881 اساتيد گروه مكانيك

 دکتر سليماني-دکتر کرباسيان 42292797 2797 اساتيد گروه مكانيك

 قاسميدکترخانم  42292883 2883 اساتيد گروه مكانيك

 یعقوبيدکترخانم  42292884 2884 اساتيد گروه مكانيك

 دکتر جوادجعفري 42292278 2278 اساتيد گروه مكانيك
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 عمرانمهندسي دانشكده 

 دکتر عليرضایزداني 42292235 2235 عمرانمهندسي رئيس دانشكده 

 مرتضي ایمانيان 42292603 2603 عمران مهندسيدفتر دانشكده 

 اسماعيل ایزدینيا 42292602 2973 مدیرگروه ارشد سازه وزلزله

 ليالعادلزاده 42292514 2514 عمران ) کارشناسي ( مهندسيمدیر گروه 

 محسن سعادتدکتر  42292647 2647 مدیرگروه تحصيالت تكميلي)ژئوتكنيك(

 دکتر پرهام معمارزاده 42292600 2600-2602 معاون دانشكده

 خانم مقدم 42292236 2236 عمران مهندسيدفتر گروه 

 مهندس مرتضي آریا 42292435 2435 عمران مهندسي اساتيد گروه

 دانشكده مهندسي مواد

 مهدي اميدي دکتر 42292276  2276 مواد مهندسيرئيس دانشكده 

 قدیرعلي حاج حيدري 42292259 2259 مواد مهندسيمسئول دفتر ریاست دانشكده 

 دکتر مجتبي نصراصفهاني 42292867 2867 مواد مهندسيمعاون دانشكده 

 سعيد جبار زارع 42292277 2277 کليه مقاطع و رشته گرایشهاي مهندسي مواد و مهندسي پزشكيمدیر گروه 

 الهام ملكي 42292275 2275 مواد مهندسيدفتر گروه 

 مهندس سعيد جبارزارع 42292630 2630 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکتر عليرضااعالیي 42292318 2318 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 خانم دکتر کوهپایي وپور پير علي 42292614 2614 مواد مهندسي اساتيددفتر 

 دکتراحسان صائب نوري 42293024 3024 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکتر محمدمهدي وردیان 42292229 2229 مواد مهندسي دفتر اساتيد

  42292229 2229 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکترحامد قمي 42292747 2747 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکتر مهدي رفيعي 42292747 2747 مواد مهندسي دفتر اساتيد
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 دکتر ایمان ا براهيم زاده 42292760 2760 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکتر محسن عباسي 42292760 2760 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکتر فرید نعيمي 42292849 2894 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکتر اميرحسين امامي  2981 مواد مهندسي اساتيد دفتر

 دکتر مهدي منصوري 42292777 2777 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکتر سيدعلي حسن زاده 42292893 2893 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 دکترميثم جعفري 42292617 2617 مواد مهندسي دفتر اساتيد

 مشخصات مستقيم داخلي گروه بيوشيمي

 خانم دکتر کرماني 42292765 2765 گروه بيوشيميمدیر 

 مشخصات مستقيم داخلي گروه شيمي

 شيخاندکترخانم  42292868 2868 مدیر گروه شيمي

 دکترحسين عباس تبار  42292738 2738 اساتيد گروه شيمي

 مشخصات مستقيم داخلي گروه محيط زیست

شيم  HSEمحيط زیستبهداشت ومدیر گروه 

 پليور

 دکترميثم جعفري 42292089 2089

 برقمهندسي دانشكده 

 دکترسيدمحمود دانشور 42292224 2224 برق مهندسيرئيس دانشكده 

 رسول کاظمي 42292222 2222 برق مهندسيمسئول دفتر ریاست دانشكده 

 دکترمجيد معظمي 42292913 2913 معاون  دانشكده مهندسي برق

 مهدي ریاحي نسبدکتر 42292223 2223 (کارشناسي)مدیر گروه مهندسي برق 

 امين هنروردکتر 42292656 2656 )تحصيالت تكميلي(برق مهندسيگروه  مدیر

 دکترسيدحميدمحمودیان 42292625 2625 مدیر گروه مهندسي پزشكي )بيوالكتریك(

 انيدکترفرهادفغ 42292221 2221 دفتراساتيدگروه برق
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 همایون مهدوي نسبدکتر 42292254 2254 دفتراساتيدگروه برق

 دکتر آویدآوخ 42292226 2226 دفتراساتيدگروه برق

 افشين اعتصامي 42293072 3072 دفتراساتيدگروه برق

 دکترغضنفرشاهقليان 42292220 2220 دفتراساتيدگروه برق

 مهدي طاهري 42292459 2459 کارشناس  گروه قدرت

 زماني فر-دکتربهادرفاني 42292522 2522 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 محمد حسين کافي-دکترمحمدرضایوسفي 42292622 2622 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکتر محمدرضامرادیان 42292623 2623 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکترروح اله آقاجاني 42292376 2376 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکترسعيدنصري 42292626 2626 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 ليدکترمنصورزین 42292627 2627 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکترحسين پورقاسم 42292628 2628 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکترعليرضا نقش 42292652 2652 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکترسيدمحمدعلي زنجاني 42292879 2879 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکتر جباري-دکتر عباس چترائي 42292870 2870 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکترمهدي دولتشاهي 42292412 2412 برق مهندسيدفتر اساتيد گروه 

 دکترغضنفرشاهقليان 42292596 2596 دفتر مجله دانشكده

 مشخصات مستقيم داخلي گروه فيزیك

 محسن دائي محمددکتر 42292740 2740 مدیر گروه فيزیك 

 دانشكده پزشكي

 دکترحميدرضا نيك یار 42292204 2204 رئيس دانشكده پزشكي

 خانم  دانشمند 42292203 2203 دفتردانشكده

 دکتراحمد سبحاني 42292312 2312 معاون  دانشكده پزشكي
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 فياضيدکترخانم  42292211 2211 مدیر گروه پزشكي 

 دکتر رضایي 42292232 2232 روانشناسي بالينياستاد 

 وخانم آتشي خانم مينویي 42292372 2372 اساتيد گروه پزشكي

 خانم ها دکترشاکرین وجهرمي 42292375 2375 اساتيد گروه پزشكي

 خانم دکتر رستمي 42292548 2548 اساتيد گروه پزشكي

 فرشته افالکي 42292572 2572 کارشناس ارشد باليني

 مشخصات مستقيم داخلي گروه بهداشت

 دکتراميرتابشيان 42292210 2210 مدیر گروه بهداشت

 کریم آبادهخانم دکتر 42292543 2543 اساتيد گروه بهداشت

 مدني سيدمهديدکتر 42292544 2544 اساتيد گروه بهداشت

 دکتر ارجمنديخانم -دکتربهرام سليماني 42292545 2545 اساتيد گروه بهداشت

 دانشكده پرستاري

 اميني خانم  42292208 2208 رئيس دانشكده پرستاري

 فيروزهخانم  42292580 2580 معاون آموزش دانشكده پرستاري

 سلمانيدکترخانم  42292207 2207 مدیر گروه پرستاري

 خانم طيبه خدابنده 42292567 2567 کارشناس  باليني پرستاري

 خانم ميم السادت طباطبایي 42292555 2555 مرکز تحقيقات پرستاري

 خانم اميني 42292205 2205 اساتيد گروه پرستاري

 خانم کهنگي 42292873 2584 اساتيد گروه پرستاري

 خانم یزداني 42292583 2583 پرستارياساتيد گروه 

 خانم طغياني 42292584 2584 پرستارياساتيد گروه 

 خانم دکتراباذري 42292871 2871 اساتيد گروه پرستاري

 خانم ناصري 42292550 2550 اساتيد گروه پرستاري
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 رزینبآذر دکترمهرداد 42292477 2477 اساتيد گروه پرستاري

 مقيمياندکترخانم  42292206 2206 پرستارياساتيد گروه 

    گروه اتاق عمل

 خانم ناصري 42292582 2582 مدیرگروه اتاق عمل

 خانم محبوبه ایرواني 42292556 2556 کارشناس اطاق عمل

    گروه مامایي

 خانم شكراني 42292209 2209 مدیر گروه مامایي

 بتول فرامرزي 42292547 2547 کارشناس مامایي

 خانم دکتر گلي 42292872 2872 مامائياساتيد گروه 

 خانم رحيمي-خانم معيني مهر 42292585 2585 مامائي اساتيد گروه

 خانم شایان منش 42292586 2586 مامایياساتيد گروه 

 خادميخانم  42292587 2587 مامائياساتيد گروه 

 وریاضيکامپيوترمهندسي دانشكده 

 بهرنگ برکتيندکتر 42292440 2440 کامپيوتر مهندسيرئيس دانشكده 

 عباس غيور 42292340 2340 کامپيوترمهندسي مسئول دفتر ریاست دانشكده 

 شریفيمهدي دکتر 42292301 2301 کامپيوتر مهندسيمعاون دانشكده 

 جبل عامليدکتر 42292323 2323 کامپيوتر )کارشناسي(مهندسي مدیر گروه 

 دکترشروان فكري ارشاد 42292230 2230 کامپيوتر)کارشناسي ارشد(مهندسي مدیرگروه 

 خانم عطارد 42292239 2239 کامپيوتر مهندسيدفتر گروه 

 خانم دکترآجودانيان 42292436 2436 کامپيوتر مهندسياساتيد گروه 

 نيكيان عليرضادکتر 42292437 2437 کامپيوتر مهندسياساتيد گروه 

 رستگاريحميددکتر  42292488 2488 کامپيوتر مهندسياساتيد گروه 

 خانم دکترنورافزا 42292636 2636 کامپيوتر مهندسياساتيد گروه 
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 صيف زاده سيدحبيبدکتر 42292637 2637 کامپيوتر مهندسياساتيد گروه 

 مهندس نورمحمدي 42292228 2228 کامپيوتر مهندسياساتيد گروه 

 صافي فرامرزدکتر 42292687 2687 کامپيوتر مهندسياساتيد گروه 

 مشخصات مستقيم داخلي گروه ریاضي

 مصطفي جعفريدکتر 42292237 2237 مدیر گروه ریاضي

 محمدطورفشان 42292246 2246 ریاضيکارشناس گروه 

 دانشكده هنر، معماري وشهرسازي

 يارث دکترکيانخانم  42292287 2287 رئيس دانشكده هنرو معماري

 کریميانمحمود 42292300 2300 مسئول دفتر ریاست دانشكده هنر و معماري

 خانم دکتر طالبي 42292401 2401 معاون دانشكده هنرومعماري

 خانم مردیها 42292401 2758 طراحي دوختکارشناس 

 نيا کریميشهاب دکتر 42292295 2295 ارشدودکترامدیر گروه معماري 

 سميه رفيعي 42292296 2296 مدیرگروه کارشناسي معماري

 خانم پگاه غافل 42292793 2793 استاد معماري

 خانم دکتردهقان 42292758 2794 استاد معماري

 دکتر شباني 42292402 2402 مدیر گروه شهرسازي

)ارتباط تصویري نقاشي مدیر گروه هنر 

 وطراحي صنعتي
2540 

 دکتررادي 42292540

 دکتر سيد علي کجابي 42292303 2303 مدیر گروه ارشدو کارشناسي طراحي لباس 

 خانم  عطوفي 42292299 2299 وشهرسازي دفتر گروه معماري

 محمدعربيان 42292188 2188 هنرو طراحي پارچه ولباسدفتر گروه 

 قاسميحسين  42292773 2773 گروه هنر و طراحي پارچه آزمایشگاه وگارگاه 

 طالبيدکترخانم  42292441 2441 اساتيد گروه معماري



21 
 

 مجابيسيدعلي دکتر  42292288 2288 اساتيد گروه هنر وطراحي پارچه

 احمدي خانم حاج 42292794 2794 اساتيد گروه هنر وطراحي پارچه

    

 دانشكده مهارت و کار آفریني
 دکتر زنجاني 42293155 3155 مهارت و کارآفریني  رئيس دانشكده

 دکترمحمدسعادت 42293166 3166 دانشكدهو مهارتي معاون آموزشي 

 خانم فاضل 42293156 3156 بایگاني - امور دفتريمسئول 

مدیر  مشاوره شغلي –مدیر مرکز مهارت آموزي 

 دکتر روح اهلل آقاجاني 42293164 3164 مدرسه ساخت وتوليد

کارشناس مدارس عالي مهارتي و مدیر مدرسه 

 عالي مهارتي سالمت
3163 

 مهدي ترابي فر 42293163

–مدیر گروه هاي درسي: کارشناسي نا پيوسته کامپيوتر 

 ساخت و توليد  ،کامپيوتر،کارداني عمران ساخت و توليد،
 محمدرضافرقاني 42293160 3160

–الكترونيك –مدیر گروه هاي درسي: کارداني الكتروتكنيك 

 اميرحسين عشقي 42293157 3157 حرارت مرکزي و تهویه مطبوع–مكانيك خودرو 

  –مدیر گروه هاي درسي: کارشناسي ناپيوسته معماري  کارداني حسابداري 

 -کارداني تربيت کودك   –طراحي و دوخت تربيت بدني   –فتوگرافيك 

 معماري
 خانم دکتراحمدي 42293169 3169

-مكانيك خودرو-ساخت وتوليد-مدیر گروه رشته هاي کارداني تربيت بدني

 مصطفي کریمي  3168 ساخت طال وجواهرات

 حسنعلي فروزان 42293158 3158 کارشناس امورکالس ها

 خانم عبدالهي 42293161 3161 کارشناس مسئول امور کاربنيان و طرح پویش

 دکترمهدي آمون 42293165 3165 طرح پویش –کاربنيان  -مدیر امور مدارس عالي مهارتي

 خانم شكرانه 42293162 3162 برنامه ریزي آموزشيکارشناس 

 بابك ایمانيان 42293174 3174 کارشناس کامپيوتر

 اصغرشوقي 42293167 3167 آبدارخانه

 وفناوري معاونت پژوهش

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان
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 مهدي احمدیان 42292305 2306-2305 مسئول دفتر معاونت پژوهش وفناوري

    

    

 خدمات پژوهشي

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 مقيمياندکترخانم  42292308 2308 مدیر خدمات پژوهشي

 رضا قاسمي 42292310 2310 امور پژوهشي کارشناس مسئول

 جالل الدین گوینده 42292526 2526 امور پژوهشي کارشناس

 خانم عباسي 42292917 2917 )وبومتریك(امور پژوهشي کارشناس

 محسن فرزاد 42292348 2348 امور پژوهشي کارشناس

 جواد ناطقيان 42292481 2481 کارشناس پایان نامه/ رساله

 دفاتر امور پژوهشي دانشكده ها

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 خانم شریف رضایي 42292702 2702 مسئول امورپژوهشي دانشكده حقوق وفني مهندسي

 خانم مریم وليوند 42292163 2163 مسئول امورپژوهشي دانشكده علوم انساني

 اکبرپورشبانان 42292123 2123 مسئول امورپژوهشي دانشكده هاي معماري، عمران و مواد

کامپيوتر وسامانه اصالت -برقمسئول امورپژوهشي دانشكده 

 خانم طهماسبي 42292263 2263 سنج

 خانم راستكردار 36288874  پرستاري-مسئول امورپژوهشي دانشكده پزشكي

 اداره کتابخانه ها

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 علي اکبرميرزائي 42292492 2492 کارشناس مسئول امور کتابداري

 عباسعلي صالحي 42292484 2484 کتابخانه مرکزيبخش امانات 

 خانم پورهادي 42292571 2571 بخش نشریات وکتب مرجع
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 عباس یزداني مهر 42292562 2562 مسئول مخزن، امانت پایان نامه هاوتسویه حساب

 خانم غالمي 42292570 2570 بخش امانت کتابخانه مرکزي 

 غالميخانم  42292189 2189 بخش امانت کتابخانه علوم انساني

 خانم اکبري 42292212 2212 کتابخانه دانشكده پزشكي

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 دکتر ایمان صادق خاني 42292311 2311 رئيس باشگاه

 سراي نواوري صنعت طال و جواهر

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 2751 42292751  

 2756 42292756  

 2750 42292750  

 برنامه علمي ذوب آهن اصفهان دبيرخانه

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 دکتر علي عبداللهي 42292321 2321 علمي ذوب آهن اصفهان مجري برنامه

 دفتر ارتباط با صنعت

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 دکترعليرضا نقش 42292561 2561 ارتباط با صنعتمدیر دفتر

 خانم نوري زاده 42292355 2355 امور قراردادهاکارشناس 

 خانم سلطاني 42292361 2361 کارشناس کاراموزي

 اداره امور اقتصادي دانش بنيان و سرمایه گذاري

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 صغيرزادهدکتر  42292886 2886 رئيس اداره
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 اداره انتشارات

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 سيد محسن کاظمي 42292511 2511 مسئول انتشاراتکارشناس 

 خانم رضایي 42292512 2512 کارشناس مجالت

 مراکزتحقيقاتي

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 دکتر مهدي منصوري 42292656 2656 رئيس مرکز تحقيقات) پژوهشكده( مواد پيشرفته

    

 دکتر ناظمي خانم  2289 مرکزتحقيقات افق هاي نوین درمعماري و شهرسازي

 دکتر خوشنام شجاعي 42292495 2495 مرکز تحقيقات پردازش دیجيتال و بينایي ماشين

 دکتر ساسان زندي 36274824 - مرکز توسعه پژوهش هاي بيمارستاني)باليني(

 دکتر مقيميانخانم  42292206 2206 مرکز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامایي

 دکتر سيد محمدعلي زنجاني 42293050 3050 هاي هوشمند مرکز تحقيقات ریز شبكه

 مروي اصفهانيخانم دکتر 42292192 2192 مرکز تحقيقات طب ورزشي

 دکتر اکبر نبي اللهي 42292900 2900 مرکز تحقيقات کالن داده

 دکتر حميد صابري 42292112 2112 مرکز تحقيقات گردشگري

 دکتر فرهام امين شرعي 42292089 2089 توسعه پایدارمرکز تحقيقات محيط زیست انساني و 

 دکتر محمد حججي 42292798 2798 مرکز تحقيقات هوافضا و تبدیل انرژي

 مجيد هاشم زادهدکتر  42292960 2960 مرکز تحقيقات فناوریهاي نوین ساخت و توليد

 رشدساخت تجهيزات پزشكيمرکز 

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 دکتر احسان روحاني 42291101 2788 رشدمدیر مرکز 

 افالکي خانم 42291096 2752 کارشناس مرکز رشد
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 مصطفایي مجتبي 42292809 2809 رفاه قطعه اسپادانا

 مصطفایي مجتبي 42292809 2809 ایده آل تزریق

 جباريمسعوددکتر  42292791 2791 کهربا پردازش توان

 رجب زادهمهدي  42292781 2781 توسن فراز سردسير

 نييدانيال ممب  - اقتدار توان سنجش

 - 42292784 2784 دفتر تحقيق و توسعه

 رضا ایرانپور 42292782 2782 توان بخش طب فرتاك

 هودین وشمه 42292806 2806 آرتان طب مدیا

 زنجانيسيدمحمدعلي دکتر  42292804 2804 آرشان شهرهوشمند مشاوران

 جمالي مهديدکتر 42292909 2909 برزین تجهيز اسپادانا

 شاهرجبيان حمزهدکتر 42292805 2805 فروزان آپادانا آسيا صنعت

 صفارياميرحسين  42292810 2810 پارتاك طب اسپاد

 ربيعيانحميد 42292783 2783 آرتين نوآفرین حرا

 نامداریانمحمد 42292789 2789 نام آوران بتن فرداد

 منشئيمحمدرضا 42292790 2790 پارت جيب

 سجاد کليشادي 42292891 2891 اکسين یار طب

 جعفريمصطفي دکتر  42292787 2787 بازینو

 حسن حسيني بهشتي 42292786 2786 گيتي مزارع گستران سبز

 

 اداره کارگاهها و آزمایشگاهها

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 دکتر رضا نصوحي 42292196 2196 رئيس مرکز خدمات آزمایشگاهي و تحقيقاتي

 محمدرضا منشئي 42292193 2193 خدمات آزمایشگاهي و تحقيقاتيمدیر 
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 مهرداد دریانوش 42292242 2242 کارشناس مسئول کارگاه ها

 حسين ناصحي 42292238 2238 ومدلسازي کارگاه طراحي صنعتي

 رحمت اله علویان 42292243 2243 کارگاه جوش و ورقكاري

 حجت اله آدینه 42292579 2579 کارگاه خودرو -قطعات خودروکارگاه تراشكاري 

 مظاهراميرخاني 42292661 2661 عمليات حرارتي-آزمایشگاه متالوگرافي

 محمد رضا رشيدي 42292078 2078 آزمایشگاه بيوشيميکارشناس مسئول 

 حجت زماني 42292912 2912 کارشناس مسئول آزمایشگاه شيمي

 مظاهراميرخاني 42292661 2661 انجمادآزمایشگاه خوردگي و 

 محمدبراتيه 42292261 2261 آزمایشگاه برق) دانشكده برق(

 غالمرضا صالحي 42292434 2434 آزمایشگاه بتن

 اکبرچمي 42292285 2285 آزمایشگاه پيشرفته مواد

 علي درخشان 42292267 2267 2و1آزمایشگاه فيزیك 

 اصغر رجایي 42292268 2268 و اپتيك 3آزمایشگاه فيزیك

 احسان اکراميان 42292269 2269 آزمایشگاه صنایع غذایي

 مهرداد دریانوش 42292262 2262 ) دانشكده کامپيوتر(آزمایشگاه الكترونيك 

 عليرضا مهدیه 42292266 2266 ) مرکز تحقيقات ریز شبكه هاي هوشمند(آزمایشگاه برق

 سيامك مختاري 42292264 2264 هاي هوشمند( ) مرکز تحقيقات ریز شبكهآزمایشگاه برق

 علي پوربراتي 42292662 2662 آزمایشگاه مكانيك تاسيسات

 علي سهيلي 42292673 2673 آزمایشگاه خواص مكانيكي

 بهشاد منتظريدکتر 42292871 2871 ناظر سالمت-سلولي مولكولي آزمایشگاه

 منتظرياکبر 42292253 2253 آزمایشگاه مكانيك خاك

 حسين قاسمي 42292773 2773 آزمایشگاه و کارگاه طراحي پارچه

 بهرام مهراسا 42292551 2551 آزمایشگاه ميكروب شناسي
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 خانم فریبا صالحي 42292552 2552 آزمایشگاه انگل شناسي 

 مهربانخانم  42292588 2588 مرکز مهارتهاي باليني

 معاونت دانشجویي وفرهنگي

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 محمد رسول بهارلوئي 42292369 2331-2369 دفتر معاونت دانشجویي

 رگلياکب 42292330 2330 ر دانشجویيامومدیر 

 محمدرضاکرداریان 42292297 2297 خدمات دانشجویي کارشناس مسئول

 خانم مهربان 42292645 2645 دفترکميته انضباطي

 خانم حجتي 42292536 2536 مسئول مرکز مشاوره وخدمات روانشناختي

 خانم حجتي 42292332 2332 روانشناختي  مرکز مشاوره و

 خانم تيموري 42292536 2536 مرکز سالمت

 مهدي کاظمي 42292329 2329 توتخفيفامسئول نقل وانتقاالت دانشجویي  

 نادرخانيمهدي  42292609 2609 ناظر سرویس ایاب ذهاب  دانشجوئي

  42292899 2899 دانشجویي)تخفيف شهریه(کارشناس خدمات 

  42292337 2337 خدمات دانشجوئي

 حجت االسالم مجيدميرزائي 42291021 2026 مدیر امور فرهنگي واجتماعي

 وحيدعيني 42292265 2265 کارشناس کانون هاي دانشجویي

 اسحاق مومني 42292018 2018 رئيس اداره برنامه ریزي فرهنگي کانون قرآن و عترت برادران

 معين شماعي 42292013 2013 کارشناس مسئول فوق برنامه

 خانم شيخي 42293017 3017 کارشناس فرهنگي خواهران)نشریات دانشجوئي(

 اميني خانم حاج 42292513 2513 رت()قرآن وعتخواهران فرهنگيکارشناس 

 محمدسوراني 42292393 2393 کارشناس 

 حجت االسالم مهدي انصاریپور 42292639 2639 اقامه نمازستاد امورمذهبي وکارشناس 
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 سلف سرویس مرکزي

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 علي شباني 42292472 2337 صدور کارت -اتوماسيون-مسئول امور دانشجویي

 اداره امور خوابگاهها

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 داوري محسن 42292349 2349 رئيس اداره امور خوابگاهها

  42292350 2350 مسئول خوابگاه برادران

 خانم بهزادي 42292351 2351 مسئول خوابگاه خواهران 

 سرپرست خوابگاه 42292396 2396 دفتر خوابگاه حضرت خدیجه)س(

 سرپرست خوابگاه 42292270 2370 خوابگاه حضرت فاطمه

  42292418 2418 خوابگاه حضرت فاطمه

 سرپرست خوابگاه 42292496 2497-2496 برادران مطهريدفتر خوابگاه شهيد 

  42292515 2615 خوابگاه شهيد احمد کاظمي

 ورزشگاه تختي و پوریاي ولي

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 عباس سلطاني 42292388 2388 رئيس  تربيت بدني

 خانم نصر 42292202 2202 کارشناس تربيت بدني خواهران

 همایشسمعي بصري و سالن 

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

    دفتر سمعي بصري

    سمعي بصري گروه زبان

 --------- 42292498 2498 سمعي بصري کتابخانه مرکزي

 --------- 42292521 2521 سمعي بصري دانشكده برق
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 --------- 42292523 2523 سالن شهيد چمران

 --------- 42292524 2524 سالن شهيد ميردامادي

 --------- 42292499 2499 سالن همایش کتابخانه مرکزي

 --------- 42292399 2399 سالن جلسات کتابخانه مرکزي

 بسيج دانشجویي

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 آقاي بهروان 42292341 2341 مسئول بسيج دانشجویي

   2343 بسيج خواهران

   2385 بسيج کارمندي

 حفاظت فيزیكي (انتظامات ) 

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 مدنيسيدوحيد 42292074 2074 يمسئول حفاظت فيزیك

 حسن حيدري 42292812 2812 سر نگهبان

 --------- 42292070 2070 سر شيفت

 --------- 42292817 2817 شيفت راننده

 خانم الهي 42292813 2813 مسئول انتظامات خواهران

  42292833 2833 کتابخانه مرکزيانتظامات 

 آقاي غالمي 42292859 2859 ترافيك دانشگاه

   2821 انتظامات زیر گذر

   2447 انتظامات درب وردي کنار کوه

   2831 ایست وبازرسي–انتظامات دوم 

   2835 انتظامات دانشكده ادبيات

   2836 انتظامات دانشكده فني ومهندسي
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   2841 انتظامات دانشكده برق

   2834 انتظامات دانشكده حقوق

   2840 انتظامات دانشكده کامپيوتر

   2844 انتظامات دانشكده مواد

   2843 انتظامات دانشكده پزشكي

   2854 انتظامات دانشكده هنر ومعماري

   2833 انتظامات دانشكده کتابخانه

   2845 انتظامات دانشكده عمران

   2839 مواد پيشرفتهانتظامات دانشكده 

   2857 انتظامات اندیشه

   2810 انتظامات مواد پيشرفته

 مشخصات مستقيم داخلي آبدارخانه ها

 جهانگيرعظيمي 42292104 2104 آبدارخانه حوزه ریاست

 محمدشكرالهي 42292160 2160 آبدارخانه معاونت اداري و مالي

 سليمانيعلي  42292105 2105 آبدارخانه معاونت آموزش

 ابراهيمي 42292576 2576 آبدارخانه معاونت دانشجویي وفرهنگي

 شكرالهي 42292563 2563 آبدارخانه معاونت پژوهش 

 جهانگير عظيمي  42292504 2504 کتابخانه مرکزي 6آبدارخانه طبقه 

 داریوش محمدي 42292577 2577 آبدارخانه طبقه همكف دانشكده ادبيات

 شبانيسعادت  42292190 2190 اول دانشكده ادبياتآبدارخانه طبقه 

 مجيد سوراني 42292711 2711 آبدارخانه دانشكده فني 

 سيد مجتبي حسيني 42292286 2286 آبدارخانه دانشكده مواد

 عليداد احمدي 42292233 2233 آبدارخانه دانشكده عمران
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 قاسمي 42292529 2529 آبدارخانه دانشكده برق

 اکبردهقان 42293124 2314 دانشكده معماريآبدارخانه 

 موسويسيدرضا  42292438 2438 آبدارخانه دانشكده پزشكي

 خاکييرضا لع 42292357 2357 اندیشهآبدارخانه 

 مرتضي اسماعيلي 42292217 2217 آبدارخانه فوریتهاي پزشكي

 زاده يروح اله رمضان 42292865 2865 آبدارخانه سالن چمران

 مدارس سما

 مشخصات مستقيم داخلي عنوان

 یانخانم پلو 42291040 2419 دبيرخانه-دفتر معاونت

 حميدرضا یوسفي 42291044 2124 و مدیر مجتمع مدارس امور اداريمدیر 

 حسين مطلبي 42291145 2808 حراستمدیر 

 محمدموحدي 42291146 3121 امورمالي مدیر

 خانم حجتي 42291042 2421 امورشهریه

 خانم بهارلو 42291043 2358 کارگزیني 

 خانم حبيب الهي 42292125 2125 پژوهش سرا

 خانم رحيمي 42291045-6 2424 دبستان پسرانه دوره اول

 عباس مهدیه 42291123 2430 دبستان پسرانه دوره دوم 

 خانم سالمي 42291047 2425 دبستان دخترانه دوره اول

 خانم سالمي 42291123 2422 دبستان دخترانه دوره دوم

 رضا رحيمي 42291048 2426 دبيرستان پسرانه دوره اول

 حميديخانم  42291049 2428 دبيرستالن دخترانه دوره اول

 اکبرمطلبي 42291050 2420 دوه دوم دبيرستان پسرانه

 جهانگيريخانم  42291051 2429 دوره دوم دبيرستان دخترانه
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 سعيدیوسفي 42291078 2400 هنرستان پسرانه

 خانم طالب 42291148 3125 هنرستان دخترانه

 _ پيش دبستاني مستقل 
 خانم فاضلي زاده 42436446

 _ مرکز مشاوره اندیشه نو 
 خانم زماني 42436433

 _ انتظامات آموزشكده سابق
 آقاي اروجي 42436445

 شماره هاي متفرقه

   2467 بانك

   2525 تاکسي تلفني

   3333 آمبوالنس

   2103 مدیر عامل شرکت نعاوني

   2108 شرکت تعاوني

   3110 بوفه شرکت نعاوني

   3171 کافي نت

   2644 کتابفروشي

   2609 سرویس هاي اتوبوس راني دانشجویي

   2427 دانشجویي زیراکس

   2525 آژانس دانشگاه 

  42291010 2611 پست بانك

   2486 برادرانبوفه خوابگاه 

   2368 بوفه خوبگاه خواهران

 

 


