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 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 حسينی آقای 0227000 0227022 2022 حراست مدير وليپورآقای  0227022 0227022 -1 2202-1 دفتر رياست
 محسن سيف آقای 0227000 0227022 2022 حراست دفتر زاده صالح کترد آقای 0227031 0227031 2227 رياست حوزه

 آقای حسن واحدی ------- ------- 2021 (کارکنان)کارشناس حراست نجفی  آقای 0227002 0227002 2202 مديرروابط عمومی
 مهدی حسن زاده آقای ------- ------- 2022 (دانشجويان)کارشناس حراست فتاحی آقای -------- 2200 2042 روابط عمومی

 اریخانم ي ------- ------- 2022 کارشناس حراست آقايان وهاب زاده ، غالمی و خرازيان -------- 44010224 ----- نمايندگی ودفتر تهران

 آقای خشت ساز ------- ------ 2020محرمانه حراست  دبيرخانه خانم صدقی -------- -------- 2203 دبيرخانه رياست
 ستمیآقای ر 0227042 0227042 2042 اداره ايثارگران آقای دکترانتظاری -------- 0227022 2202 برنامه و بودجه رمدي

 دهآقايان دکتررزمجو و بدرقليزا 0227000 0227000 2002 مسئول وکارشناس جذب هيات علمی روزپيکرو  عليزادگانآقايان  -------- 0227013 2210 کارشناسان برنامه و بودجه

 آقای دکتر يعقوبی -------- 0227070 2021 مسئول دفتر نظارت و ارزيابی فرزانه و دريغآقايان  -------- 0227013 2120 کارشناسان برنامه و بودجه
 آقای کهنسال -------- 0227070 2022 کارشناس نظارت و ارزيابی خانم نواب ------- ------- 2130 کارشناسان برنامه و بودجه

 خانم قاسم نژاد ------- ------- 2022 کارشناس نظارت و ارزيابی آقای ناصری -------- 0227020 2072 حقوقی يرمد

 آقايان نوری وفرجی ------- ------- 2202 آبدارخانه آقايان  سيّد حسينی و محمودزاده -------- 0227020 2222 کارشناسان حقوقی
      قای خدايیآ 0227042 0227042 2224 اداره گزينش

 0             حوزه معاونت اداري ومالي                                     2حوزه معاونت اداري ومالي                                                                              

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد ـامــــی افــــــــــراداســـــــــ شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 آقای مهندس رشيدی 0227020 0227020 2222 سرپرست امورفنی آقای دکتر ولی زاده 0227017 0227017 2224 معاون اداری و مالی
 آقايان کريمی وخدائی 0227020 0227020 2222 دفترامورفنی آقای قنبرپور 0227017 0227017 2224 دفتر معاون اداری و مالی

 آقای مهندس عيدی -------- --------- 2220  کارشناس تاسيساتجانشين امورفنی ، آقای گلزار -------- 0227014 2222 مديراموراداری
 آقای دکتر هاشمی -------- --------- 2222 رئيس اداره طراحی و نظارت خانم پوررضا -------- 0227014 2222 مديراموراداری دفتر

 آقای مهندس طالبی  -------- --------- 2221 کارشناس ساختمان آقای حسين روستايی 0227010 0227010 2220 مدير امورمالی 
 انوری  وحيد آقای مهندس -------- 0227074 2212 یاداره تعميرات ونگهدار آقای سليم زاده 0227010 0227010 2220 دفتر مدير امورمالی 

 آقای مهندس کريم زاده  -------- 0227074 2212 تکنسين برق  آقای صادقيان -------- -------- 2220 معاون امورمالی  
 آقای مهندس کريمی  -------- ------------ 2220 مسئول فضای سبز آقای محبوبی ، خانم مطهری -------- -------- 2223 حسابداری عمرانی

 انوری  عليرضا آقای مهندس -------- ------------ 2271 کارشناس تاسيسات مکانيک و خانم شيخ عبداهلل زاده آقای رحيمی -------- -------- 2220 عامل ذيحسابی

 آقای فيضی نيا  -------- ------------ 2200 تتاسيسا و خانم رضا پور آقای امينی-------- --------  2212 1   (برادران )   امور مالی

 ،رستم زاده وعليپوروخانم جليل زاده جعفرخانی آقايان -------- 0227020 2213 تدارکات کل آقای باالپور -------- -------- 2112 2  (برادران )   امور مالی

  و صدر قويدل انعامی،   آقايان سلطانی -------- 0227020 2222 کارکنان تدارکات هان و فرين نيانعمتی ، کي  خانمها -------- -------- 2210 (خواهران )    امور مالی

 آقای مهدی نيازی -------- -------- 2110 انبار مرکزی آقای حسين زاده  -------- 0227010 2221 مسئول کارگزينی
 آقای نصيری -------- 0227072 2221 مسئول امور نقليه زادهمهدی  آقايان خرديار و -------- 0227010 2220 کارکنان کارگزينی

 آقای وثوق -------- -------- 2212 مسئول امورعمومی  آقای شايقی -------- -------- 2222 کارگزينیبايگانی 
 حليمیآقای  -------- -------- 2227 کارشناس فضای سبز خانمها فرهنگ ، پاک و -------- -------- 2132 کارگزينی

 لينژاد، ،راعی،عبادی،فضلی وآقايان  -------- -------- 2220 رانندگان امورنقليه یو دلير آقايان رضائی -------- --------- 2210 دبيرخانه مرکزی
 خانم سعيدی -------- -------- 2220 مهدکودک پور پور اسماعيل و عيوض آقای -------- ------ 2214 دبيرخانه مرکزی

 خانم صيفی -------- -------- 2270 آبدارخانه دفترمعاونت غفّاری یآقا -------- -------- 2224 اموال اداره

 



         4                                      دانشجوئي و فرهنگي     حوزه معاونت                            0                                     حوزه معاونت آموزش                                          

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 آقای دکترکريمی 0227040 0227040 2134 معاونت دانشجوئی آقای دکتر شيرزاد 0227020 0227020 2020 معاون آموزشی
 غفّاریآقای  0227040 0227040 2134 دفتر معاون دانشجوئی آقای کاظم پور 0227020 0227020 2020 دفتر معاون آموزشی

 خانم دکترصادقی 0227032 0227032 2137 معاون فرهنگی آقای شيخ االسالمی 0227000 0227000 2023 تحصيالت تکميلیرئيس 

 خانم غضنفری 0227032 0227032 2137 دفتر معاون فرهنگی خانم فرهنگ 0227000 0227000 2022 کارشناس تحصيالت تکميلی

 دوستیآقای زارعی پور و خانم  0227004 0227004 2202 مديرخدمات دانشجوئی آقای دکتر احمدآبادی 0227024 0227024 2021 مدير کل آموزش
 جليل تقی پورآقای  0227040 0227040 2200 مديرکل فرهنگی آقای خيرجو 0227024 0227024 2022 معاون مديرکل آموزشی

 خانم فرج زاده 0227040 0227040 2200 دفتر مديرکل فرهنگی کفشدوز آقايان نوذری و 0227024 0227024 2022 اداره فارغ التحصيالن وامتحانات
  -------- -------- 2201 معاون امورفرهنگی آقای علی حضرتی ------ ---------- 2020 کلزش وبايگانی آم

  ساجدی آقای -------- -------- 2202 کارشناس انجمن های علمی آقای جمشيدی -------- -------- 2024 دبيرخانه آموزش کل

 لطفی آقای -------- -------- 2232 ناس کانون ها،کارپردازامورفرهنگیکارش خانم عليدوست -------- -------- 2027 ماشين نويسی آموزش کل

 آقای نصرتی  -------- -------- 2242 مسئول سمعی وبصری آقايان معمارباشی وشهری -------- -------- 2020 اداره پذيرش وثبت نام

 خانم فتحی  --------  0227000 2207 ناس نشرياتکارش آقای دکترتاری نژاد -------- -------- 2023 مسئول استعدادهای درخشان

 آقای ناصرعليزاده -------- -------- 2130 حسابدارمعاونت فرهنگی آقای حقيرِيان -------- -------- 2002 کارشناس برنامه ريزی آموزسی

 0            دانشجوئي و فرهنگي حوزه معاونت                             7                 دانشجوئي و فرهنگي                           حوزه معاونت                             

 ـــــراداســــــــــامــــی افـــــ شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 خانم يعقوبی -------- -------- 2272 مسئول خانه فرهنگی آقای دکترگلفر -------- 0227027 2272 رئيس مرکز بهداشت و درمان
 آقايان نيازی و سرمدی  -------- -------- 2227 کارپردازی وانبار خانم مطلب زاده -------- -------- 2271 پذيرش

 خانمها صميمی و امامزاده -------- 0227032 2223 حسابداری خانم ابوالحسنی -------- -------- 2272 دندانپزشکی
 آقايان کريمی وقاسمی -------- -------- 2220 امور تغذيه آقای نوروزی -------- -------- 2272 پرستاری برادرانداروخانه و 

 آقايان مهندس عليزاده و مختارزاده -------- -------- 2200 ره رفاهادا خانم شريف پناهی -------- -------- 2237 خواهرانپرستاری 

 ليزاده و شايقیآقايان ع -------- -------- 2220 بايگانی اداره رفاه آقای دکتريوسفی -------- 0227003 2232 س مرکز مشاورهرئي

 آقای جديری -------- -------- 2202 بگاههامسئول اداره خوا خانم جعفريان -------- -------- 2232 کارشناس مرکز مشاوره

 آقای نوری -------- -------- 2204 امورخوابگاههای برادران جنگیخانم  -------- -------- 2220 اتوماسيون تغذيه

 ری فرخانم ناد -------- -------- 2200 امورخوابگاههای خواهران جوادپور خانم -------- -------- 2102 سلف سرويس خواهران
 آقای دکتر شيرمحمدزاده 0227007 0227007 2140 مديرکل تربيت بدنی آقای خودی زاده -------- -------- 2247 برادرانسلف سرويس 
 اقدمی و راثی  آقايان -------- -------- 2142 معاون مديرکل وکارشناس برادران قياسی رنگساز و آقايان -------- -------- 2141 سلف سرويس

 خانم امين  -------- -------- 2142 کارشناس ورزشی دختران آقايان باقری وبيگ محمّدی -------- -------- 2147 بدارخانه تربيت بدنیآ
  -------- -------- 2144 1اساتيدتربيت بدنی      

  -------- -------- 2170 2اساتيدتربيت بدنی      

 اقدمی  آقای 0227002 0227002 2103 استخرمديريت      

  -------- -------- 2132 (استخر ) بخش خواهران      

  -------- -------- 2131 پذيرش استخر     

          

          



 12                                                  حوزه کتابخانه مرکزي                                          3                                              پژوهشحوزه معاونت                                               

 ـــی افــــــــــراداســــــــــامـ شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 قربانعليلودکترآقای  0227047 0227047 2004 رئيس کتابخانه مرکزی نقی پور دکتر آقای 0227024 0227024 2130 معاون پژوهشی
 خانم محمدی -------- -------- 2000 کتابخانه مرکزیمعاون  سمان برري خانم 0227024 0227024 2130 د فتر معاون پژوهشی

 آقای مهندس مرادپور -------- -------- 2000 مسؤل شبکه آقازادهآقای دکتر  -------- 0227001 2200 وهشمديرکل پژ

 بيرامی آقای -------- -------- 2001 امانت بخش محمدپورفرددکتر آقای  -------- -------- 2200 دفتر ارتباط با صنعت وکارآفرينی

 و منافی عباس زاده آقای -------- -------- 2002 امانت بخش زاده و شهری  آقايان شيری -------- -------- 2207 گروه همکاريهای علمی ،بين المللی

 خانم حبيب پور -------- -------- 2007 نشريات آقای مهندس خودی زاده -------- -------- 2271 رمرکزفناوری اطالعاتمدي

 خانم قنبرپور و خانم بخشی -------- -------- 2002 بخش رفرانس آقای مهندس فتاح زاده -------- 0227027 2127 کارشناس مرکزفناوری اطالعات

 خانم حبيبی -------- -------- 2000 بخش سفارشات آقای مهندس کاظمی -------- -------- 2102 کارشناس مرکزفناوری اطالعات

 خانمها شهبازی و علی نژاد -------- -------- 2003 بخش فهرست نويسی ندس ترابیآقای مه -------- -------- 2204 کارشناس مرکزفناوری اطالعات

 کرباسفروش آقای  -------- -------- 2202 بخش امانت علوم پايه آقای محمّد پور 0227002 0227002 2241 عامل ذيحسابی

 دبيرنيا رسولی وهاخانم -------- -------- 2207 اتدانشکده ادبي کتابخانه باقرنژادآقای  -------- -------- 2203 کارشناس پژوهش
      خانمها امانی و خشای 0227001 2200 2204 کارشناسان پژوهش
      آقای منجم -------- -------- 2242 دبيرخانه و بايگانی

 12                                      حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي                     11           حوزه دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي                                                      

 ـــــامــــی افــــــــــراداســـــ شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 عبداللهیآقای  -------- -------- 2270 رئيس آموزش دانشکده آقای دکتر زوّار 0227020 0227020 2013 رئيس دانشکده
 آقای زينی وند -------- -------- 2270 کارشناس آموزش دانشکده خانم چرندابی 0227020 0227020 2013 دفتر دانشکده
 آقای يوسف کريمی -------- -------- 2010 کارشناس امورعمومی آقای دکتر پيری -------- -------- 2022 همعاون دانشکد

 خانم موسوی مهندس -------- -------- 2007 مرکز کامپيوتر آقای دکتريعقوبی -------- -------- 2024 مديرگروه روانشناسی

 عبادیآقای  -------- -------- 2000 خدمات اموردانشجويی خانم دکتر قريشی -------- -------- 2010 گروه روانشناسیاساتيد 
 آقای شفيعی -------- -------- 2071 کتابخانه دانشکده يوسفی آقايان دکتر يعقوبی و -------- -------- 2237 گروه روانشناسیاساتيد 
 خانم زينال زاده -------- -------- 2003 آبدارخانه و بافنده احمدی دکتر انيآقا -------- -------- 2011 گروه روانشناسیاساتيد 

      خانم دکتر قريشی -------- -------- 2230 مديرگروه مطالعات
      دکترتقوی و فرج محمّد قليزاده آقايان -------- -------- 2022 گروه مطالعاتاساتيد 

       کتر ياوریآقای د -------- -------- 2027 مديرگروه تربيت بدنی
      آقای خوشنويس -------- -------- 2027 کارشناس گروه تربيت بدنی

      آقای دکتر ياوری و قربانيان -------- -------- 2020 1اساتيدگروه تربيت بدنی

      آقايان دکتر صالح زاده و شيرمحمدزاده  ------ ------ 2020 2اساتيد گروه تربيت بدنی 
      خانمها دکترفخرپورو زرنشان ------ ------ 2012 2گروه تربيت بدنی اساتيد 

      آقای دکترمصرآبادی  -------- -------- 2020 مديرگروه علوم تربيتی
      آقايان دکتر زوّار و پيری   -------- -------- 2023 اساتيد گروه علوم تربيتی
      عليزاده شيخ آقايان دکترمصرآبادی و -------- -------- 2022 اساتيد گروه علوم تربيتی

      آقای دکتر مرادمند -------- -------- 2233 مديرگروه کتابداری
      آقايان دکترمرادمند و شهبازی -------- -------- 2022 اساتيد گروه کتابداری



 10(                               زیست شناسي  )حوزه دانشکده علوم پایه                             12                                یهحوزه دانشکده علوم پا                                            

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس مستقيمشماره  داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 آقای دکترفرج زاده -------- -------- 2270 مدير گروه زيست شناسی دکتررضوانیآقای  0227001 0227001 2242 رئيس دانشکده
 آقای دکترفرج زاده -------- -------- 2242 اساتيد زيست شناسی آقای دکتر رزمی 0227001 0227001 2242 معاون دانشکده

 خانم دکترمحمودی  -------- -------- 2241 اساتيد زيست شناسی  رئوفآقای  0227001 0227001 2242 دفتردانشکده
 آقای دکترچاپارزاده  -------- -------- 2123 اساتيد زيست شناسی  آقای احمداسالمی -------- 0227030 2113 آموزش دانشکده

 مهرنژادآقای دکتر -------- -------- 2272 اساتيد زيست شناسی خانم رسمی -------- -------- 2110 نشکدهکارشناس آموزش دا
 پاژنگآقای دکتر -------- -------- 2244 اساتيد زيست شناسی خانمها عباچيان و راضی -------- -------- 2120 کارشناس آموزش دانشکده

 خانم دکترنامور -------- -------- 2100 اساتيد زيست شناسی آقای زارعی -------- -------- 2120 خدمات اموردانشجويی
 خانم هاشمی -------- -------- 2102 آزمايشگاه زيست گياهی سرخوشخانم  -------- -------- 2222 تايپست دانشکده

 آقايان محمّدپور و دکترپوالدی -------- -------- 2102 يولوژیآزمايشگاه ب آقای مهندس سعيدزاده -------- -------- 2102 مرکز اينترنت دانشکده
 آقای محمدپور -------- -------- 2122 آزمايشگاه زيست جانوری  -------- -------- 2242 اطاق جلسات علوم

 آقايان دکترمهرنژاد و پاژنگ -------- -------- 2103 آزمايشگاه بيوشيمی     

 آقای دکترچاپارزاده -------- -------- 2100 آزمايشگاه تحقيقاتی     

 خانم دکترمحمودی -------- -------- 2117 آزمايشگاه تحقيقاتی     

 14        (       گروه شيمي ) م پایهحوزه دانشکده علو                                10(                               گروه شيمي )  حوزه دانشکده علوم پایه                               

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 باقری آقای دکتروليزاده وخانمهادکترمشتقی و -------- -------- 2112 آزمايشگاه تحقيقاتی شيمی آلی  کترقلعه اسدیآقای د -------- -------- 2202 مديرگروه شيمی

 جهانبين راستگار و دکتر آقايان -------- -------- 2202  شبيه سازی مولکولیآزمايشگاه  و ابری آقايان دکترقلعه اسدی -------- -------- 2107 (1)اساتيدشيمی 
 آقای دکتر بهزاد سلطانی -------- -------- 2242 آزمايشگاه تحقيقاتی شيمی معدنی آقايان دکترجهان بين و مهکام  -------- -------- 2200 (2)اساتيدشيمی 

      خانمها دکترمشتقی وباقری -------- -------- 2112 (2)اساتيدشيمی 
      ن دکتروليزاده و رزمی آقايا -------- -------- 2274 (0)اساتيدشيمی 
      وحسينی صدرعبدالمحمدزاده  آقايان دکتر -------- -------- 2240 (0)اساتيدشيمی 
      بهزادسلطانی و زارعی پور آقايان دکتر -------- -------- 2127 (4)اساتيدشيمی 
      سالمت وامينی آقايان دکتر -------- -------- 2270 (7)اساتيدشيمی 
      حبيبیدکتر آقای -------- -------- 2273 (0)اساتيدشيمی 

      آقای مهندس اسماعيلی -------- -------- 2104 2و  1آزمايشگاه شيمی تجزيه 
       آقای دکترعبدالمحمدزاده -------- -------- 2122 آزمايشگاه آناليز دستگاهی

      خانم داداش زاده -------- -------- 2121 2و  1آزمايشگاه شيمی معدنی 
      آقای زارعی پور -------- -------- 2104 1آزمايشگاه شيمی فيزيک 

      سالمت آقايان دکترجهان بين ، سيد احمديان و -------- -------- 2100 آزمايشگاه شيمی فيزيک تحقيقاتی
      خانم وخشوری -------- -------- 2107 آزمايشگاه شيمی عمومی

      خانم جعفری -------- -------- 2100 آزمايشگاه شيمی آلی
      و ابری آقايان دکترقلعه اسدی ، مهکام -------- -------- 2121 آزمايشگاه شيمی آلی تحقيقاتی

      آقايان دکتر سيد احمديان ، رضوانی و خانم وخشوری -------- -------- 2172 آزمايشگاه اشعه ايکس
      آقايان دکتررزمی و حبيبی -------- -------- 2120 ايشگاه تحقيقاتی شيمی تجزيهآزم



 10                                  ( گروه ریاضي ) حوزه دانشکده علوم پایه                                17                                ( گروه ریاضي ) حوزه دانشکده علوم پایه                       

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 امجدی آقای دکتر  -------- -------- 2202 (12)ساتيدرياضی ا آقای دکتر ستاری -------- -------- 2230 مدير گروه رياضی

 خ االسالمیآقای دکتر  شي -------- -------- 2273 (10)اساتيدرياضی  صدقی دکترمنيره خانم -------- -------- 2232 (1)اساتيدرياضی 

 خيرفامآقای دکتر -------- -------- 2270 (10)اساتيدرياضی  آقای دکترحقيقت دوست -------- -------- 2232 (2)اساتيدرياضی 

 ايزدیآقای دکتر  -------- -------- 2277 (14)اساتيدرياضی  آقای دکترناصر آقازاده -------- -------- 2231 (2)اساتيدرياضی 

 خانیآقای دکتر -------- -------- 2274 (17)اساتيدرياضی  آقای دکتر مجتبی رنجبر -------- -------- 2232 (0)اساتيدرياضی 

 خانم دکتر رعنا خوييلر -------- -------- 2234 (10)اساتيدرياضی  آقای دکتر عابدی -------- -------- 2203 (0)اساتيدرياضی 

 خانم دکتر حسنی اسکوئی -------- -------- 2002 (13)اساتيدرياضی  آقای دکتر ستاری -------- -------- 2200 (4)اساتيدرياضی 

 دانشجويان دکترای رياضی -------- -------- 2200 دانشجويان دکترای رياضی غفاری رضايعلآقای دکتر -------- -------- 2207 (7)ساتيدرياضی ا
      صمدی دکترآقای  -------- -------- 2204 (0)اساتيدرياضی 
      يانیآقايان دکترايراندوست و نيلچ -------- -------- 2200 (3)اساتيدرياضی 
      آقای دکترجهانشاهی -------- -------- 2202 (12)اساتيدرياضی 
      جعفرپورمحمودآقای دکتر -------- -------- 2202 (11)اساتيدرياضی 

      شهرام رضاپورآقای دکتر  -------- -------- 2201 (12)اساتيدرياضی 

 22حوزه دانشکده کشاورزي                                                                                       13(                               گروه فيزیک )  علوم پایهحوزه دانشکده                                

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی ســمت يـــاواحــــدق اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 آقای دکتر احمدآبادی 0227072 0227072 2200 رئيس دانشکده آقای دکتراکبری -------- -------- 2200 مدير گروه فيزيک
 الهام فر خانم 0227072 0227072 4422 دفتردانشکده يروزنياآقايان دکتر کريمی و ف -------- -------- 2203 (1)اساتيدفيزيک 

 محمدیآقای دکتر  -------- -------- 2124 مدير گروه کشاورزی آقايان دکتر راستگار ،دارابی ورضائی اقدم -------- -------- 2200 (2)اساتيدفيزيک 
 خانم مهندس وليزاده پوريزآقای دکترعز -------- -------- 2122 گروه کشاورزی اساتيد انعليلوآقايان دکتر جمشيدی و قرب -------- -------- 2277 (2)اساتيدفيزيک 
 آقای دکترعيوضيان --------- ------- 2237 گروه کشاورزی اساتيد آقای دکتر اکبری -------- -------- 2202 (0)اساتيدفيزيک 
 دکتر احمدآبادی و دکتر پژوهنده آقايان -------- -------- 2233 گروه کشاورزی اساتيد يضی و اسفند ياریآقايان دکتر ف -------- -------- 2221 (0)اساتيدفيزيک 
 خانم مهندس رسول زاده -------- -------- 2102 آزمايشگاه بيماريهای گياهی آقايان دکتر مجاوری و مهندس اکبری -------- -------- 2272 (4)اساتيدفيزيک 
 مسعودی فر خانم --------  2200 آزمايشگاه پاتولوزی خانم دکتر محمدپور -------- -------- 2270 (7)اساتيدفيزيک 

 ان ارشددانشجوي -------- -------- 2234 آزمايشگاه بيوتکنولوژی اميد مهندس  آقای -------- -------- 2100 1آزمايشگاه فيزيک پاية 

 ان ارشددانشجوي -------- -------- 2107 آزمايشگاه بيوتکنولوژی آقای مهندس حضرتی -------- -------- 2102 2آزمايشگاه فيزيک پايه 
 محمدی آقای دکتر -------- -------- 2122 گروه کشاورزی اساتيد آقای مهندس افخمی -------- -------- 2101 آزمايشگاه فيزيک جديد
 آقای مهندس شمس -------- -------- 2123 آزمايشگاه فيزيولوژی گياهان زراعی هندس کاظم لوخانم م -------- -------- 2123 آزمايشگاه ترموديناميک

 آقای دکترشيرزاد -------- -------- 2120 گروه کشاورزی اساتيد خانم مهندس کاظم لو -------- -------- 2100 آزمايشگاه نورهندسی
 محمدی حميدآقايان دکترصادقی و   2230 گروه کشاورزی اساتيد ی دکتر جمشيدیآقا -------- -------- 2124 آزمايشگاه فيزيک پيشرفته

 آقای دکترتاری نژاد  -------- -------- 2232 گروه کشاورزی اساتيد دکتر اسفندياری -------- -------- 2100 آزمايشگاه اليه نشانی
      خانم مهندس کاظم لو -------- -------- 2100 الکترونيکآزمايشگاه 

      خانم مهندس کاظم لو -------- -------- 2101 آزمايشگاه فيزيک حالت جامد
      آقايان دکتر عالی پور و عطا زاده -------- -------- 2207 اساتيد

          



 22                                            (گروه برق)حوزه دانشکده فني                                  21                                             حوزه دانشکده فني                                             

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 آقای دکتربنايی -------- -------- 2224 مدير گروه برق کيوانی آقای دکتر 0227044 0227044 2202 رئيس دانشکده
 و بهجت آقايان دکتربنايی -------- -------- 2201 (1)اتاق اساتيد گروه برق  آقای دکتر نجفی 0227044 0227044 2200 معاون دانشکده

 آقايان عجمی و مهندس اخروی -------- -------- 2242 (2)برق   اتاق اساتيدگروه آقای نعمتی 0227044 0227044 2202 دفتر دانشکده
 مهندس صامصونچی  -نجفی   و  آقايان دکترحسين زاده -------- -------- 2244 (2)برق   اتاق اساتيدگروه آقای بابائی -------- -------- 2230 رئيس آموزش دانشکده

 آقای مهندس زهتابچی -------- -------- 2240 اندازه گيری ومدار-مدارمنطقی-آزمايشگاههای الکترونيک خانم ايقايی -------- -------- 2230 آموزش دانشکدهس کارشنا
 آقای دکتر بهجت -------- -------- 2230 1اه ماشينآزمايشگ-کارگاه برق آقای مهندس محمّدزاده -------- -------- 2200 خدمات اموردانشجويی
 آقای دکتر بهجت -------- -------- 2221 رله وحفاظت–آزمايشگاههای فشارقوی  آقای مهندس ضيائی -------- -------- 2202 مرکزکامپيوتر دانشکده

      آقای دکترد خانچی -------- -------- 2044 مدير گروه مواد
      خانم اميری -------- -------- 2230 شکدهآبدارخانه دان

          

          

          

          

   20                                        (گروه مکانيک)حوزه دانشکده فني                               22                                       (گروه عمران)حوزه دانشکده فني                             

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 آقای دکتر غرائی -------- -------- 2241 مديرگروه مکانيک کتر سلطانیآقای د -------- -------- 2201 عمران مديرگروه

 مهندس سجادپور–دکتر غرائی -دکتر ساويز -------- -------- 2220 اساتيدگروه مکانيک آقای دکتر فلّاحی -------- -------- 2210 (1)  اتاق اساتيد گروه عمران
 آقای دکتر جهدی و مهندس فالح -------- -------- 2247 اساتيد گروه مکانيک و موسی محمدپور آقايان دکترامامی  -------- -------- 2240 (2)  اتاق اساتيد گروه عمران
 آقايان مهندس عيدی -------- -------- 2212 آزمايشگاههای گروه مکانيک آقای دکتر صادقی -------- -------- 2202 (2)  اتاق اساتيد گروه عمران

 آقای دکتر دخانچی -------- -------- 2044 اساتيدگروه مکانيک آقايان مهندس توحيدی وسعيدی -------- -------- 2210 (0)  يد گروه عمراناتاق اسات
 تر هاشمیآقای دک -------- -------- 2047 اساتيدگروه مکانيک انتظاری آقايان دکترسلطانی و  -------- -------- 2240 (0)  اتاق اساتيد گروه عمران
 آقای دکتر غرائی -------- -------- 2043 اساتيدگروه مکانيک کيوانی آقای دکتر -------- -------- 2273 (4)  اتاق اساتيد گروه عمران
 هندس فالحآقای م -------- -------- 2072 اساتيدگروه مکانيک آقای دکترشروانی تبار  -------- -------- 2222 (7)  اتاق اساتيد گروه عمران

 آقای دکتر ساويز -------- -------- 2072 اساتيدگروه مکانيک آقای مهندس طالبی -------- -------- 2213 آزمايشگاههای گروه عمران
 آقای دکتر محمدپور -------- -------- 2070 اساتيدگروه مکانيک     

 قای غالمیآ -------- -------- 2040 کارگاه ماشين ابزار و جوشکاری     

 آقای کاظمی -------- -------- 2042 آبدارخانه دانشکده     

          

          
          

          

          

          

          



 24                                                 حوزه دانشکده الهيّات                                           20                              حوزه دانشکده ادبيات وعلوم انساني                             

 افــــــــــراد اســــــــــامــــی شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 آقای دکتر ايمانپور 0227042 0227042 2220 رئيس دانشکده آقای دکترگلی 0227041 0227041 2210 رئيس دانشکده
 آقای وليزاده 0227042 0227042 2227 دفتردانشکده وليزادهآقای دکتر  0227041 0227041 2222 معاون دانشکده

 آقای دکتر توبی -------- -------- 2224 معاون دانشکده ی درختیآقا 0227041 0227041 2210 دفتر دانشکده
 آقای وليزاده -------- -------- 2227 دبيرخانه دانشکده آقای ساالری -------- -------- 2203 رئيس آموزش دانشکده

 آقای مهندس رشيد محمّدی -------- -------- 2202 رئيس آموزش دانشکده آقای قليزاده -------- -------- 2272 کارشناسان آموزش دانشکده
 آقای ديده بان -------- -------- 2240 کارشناسان آموزش دانشکده خانم فتحی آبادی -------- -------- 2200 کارشناسان خدمات دانشجوئی

 خانم شمس -------- -------- 2133 کارشناسان خدمات دانشجوئی خانم شفيق فرد مهندس -------- -------- 2202 اينترنت دانشکده
 خانم شامی زاده -------- -------- 2210 مرکز کامپيوتر آقای دکترنصرالهی -------- -------- 2212 فارسی  اساتيد زبان

 آقای دکتر عبداللهی عابد -------- -------- 2224 مدير گروه علوم قرآن و حديث آقای دکترعليزاده -------- -------- 2204 مدير گروه زبان و ادبيات فارسی
 خانم دکتر صادقی -------- -------- 2220 (1)اساتيد گروه علوم قرآن حديث  آقايان دکترعليزاده وقره بگلو -------- -------- 2207 (1)  اساتيد زبان وادبيات فارسی
 آقايان دکتر عليمحمدی و زاهدی فر -------- -------- 2220 (2)اساتيد گروه علوم قرآن حديث  عيوضیآقايان دکتر قليزاده و -------- -------- 2201 (2)  اساتيد زبان وادبيات فارسی
 مشهدیآقای دکتر  -------- -------- 2212 مدير گروه اديان وعرفان آقايان دکتر مشتاق مهر و گلی -------- -------- 2202 (2)  اساتيد زبان وادبيات فارسی

 دهقان زادهدکتر  آقای ----------- --------- 2242 و عرفان اساتيد گروه اديان آقايان دکتر آتش زا وصدقی -------- -------- 2200 (0) ت فارسی اساتيد زبان وادبيا

 20              حوزه دانشکده الهيّات                                          27حوزه دانشکده ادبيات وعلوم انساني                                                                      

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 حمزه پور آقای ----------- --------- 2220 و عرفان اساتيد گروه اديان خانم دکتر حاجی زاده و رسمی -------- -------- 2207 (0) ات فارسی اساتيد زبان وادبي

 حقيقت دکتر آقای -------- -------- 2223 مدير گروه فلسفه آقای دکتررمضانی -------- -------- 2203 مدير گروه زبان انگليسی

 فايده ای  آقايان دکتر احمدی آهنگر و -------- -------- 2242 (1)اساتيد گروه فلسفه  آقايان دکترسلحشورو بهين -------- -------- 2223 (1)گروه زبان انگليسی  اساتيد

 آقای دکتر حسينی -------- -------- 2220 (2)اساتيد گروه فلسفه  آقايان دکتر بهنام ورمضانی -------- -------- 2202 (2)اساتيد گروه زبان انگليسی 

 آقای دکتر احمدوند -------- -------- 2227 (2)اساتيد گروه فلسفه  آقايان دکتر رزمجو و مهروند -------- -------- 2224 (2)اساتيد گروه زبان انگليسی 

 آقای دکتر قيوم زاده -------- -------- 2222 (0)اساتيد گروه فلسفه  لزارآقايان دکتر شيری زاده و گ -------- -------- 2220 (0)اساتيد گروه زبان انگليسی 

 عباسی اصل حاج آقا 0227020 0227020 2020 مدير گروه معارف آقای دکتر غيبی -------- -------- 2200 مدير گروه زبان و ادبيات عرب

 آقای کاظم خانی -------- -------- 2027 (1) اساتيد گروه معارف اسالمی ، اسالمی و موسویآقايان دکتر دامادی  -------- -------- 2202 (1) اساتيدزبان عربی 

 حاج آقا جديدبناب -------- -------- 2024 (2)اساتيد گروه معارف اسالمی  آقايان دکتر مقدّم و غيبی -------- -------- 2200 (2)اساتيدزبان عربی 

 حاج آقا نقدی -------- -------- 2020 (2)اساتيد گروه معارف اسالمی  آقای دکتر قهرمانی -------- -------- 2200 (2) اساتيدزبان عربی 

 آقای اسالمی -------- -------- 2020 کارشناس گروه معارف اسالمی و امشاسفند  آقايان دکتر وليزاده -------- ------- 2211 (0)اساتيدزبان عربی 

 گراوندآقای دکتر  -------- -------- 2227 مديرگروه تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی آقای دکتر گلی و آقای رمضانی -------- 0227003 2220 دفترمجله دانشگاه

 سيدی آقای -------- -------- 2221 اساتيد گروه تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی آقايان توفيقی ، سيّداسماعيلی ، نوری و نعمتی -------- -------- 2222 اتاق رانندگان

 آقای دکتر حاجی پور -------- -------- 2213 اسالمی مديرگروه فقه وحقوق  -------- -------- 2243 آبدارخانه دانشکده

 ژاد   ابراهيم نحاج آقا  -------- -------- 2223 (1) اساتيدگروه فقه وحقوق اسالمی     

 و فانیآقايان دکترالسان  -------- -------- 2212 (2) اساتيدگروه فقه وحقوق اسالمی     

 آقايان دکترامين فرد و روح اله ايمانی -------- -------- 2221 (2) اساتيدگروه فقه وحقوق اسالمی     

 آقای دکتر الهامی -------- --------- 2222 (0) اساتيدگروه فقه وحقوق اسالمی     

 خانم جعفری -------- -------- 2222 آبدارخانه دانشکده     



           22 حوزه تشکّلهادانشگاه                                                                                           23                          حوزه نهادمقام معظّم رهبري و تشکّلها                            

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

  -------- -------- 2212 کانون قرآن حاج آقا عباسپور 0227043 0227043 2200 نهاد رهبری مسئول

  0227000 2240 2223 انجمنهای علمی آقای سيد جعفر مير مهدی زاده 0227043 0227043 2200 برینهاد ره دفتر
 آقای وفا                  0227001 2243 2122 شورای صنفی حاج آقا زيرکی 0227043 0227043 2202 نهاد رهبری معاون

  -------- -------- 2210 کانون ايثار آقای عرصه -------- -------- 2240 مدير اجرايی نهاد

 آقای پور عباس -------- -------- 2173 مسجد دانشگاه آقای عسگری -------- -------- 2240 کارشناس نهاد
      خانم ريشدار -------- 0227072 2121 مسئول واحد خواهران

      خانم خيری -------- -------- 2222 شورای امربه معروف ونهی ازمنکر
      آقايان نصيری ، حسينی و خانم حافظی -------- -------- 2214 خانه ديجيتالی نهادکتاب

      آقايان خدايی و باالپور 0227070 0227070 2227 پايگاه مقاومت شهداء دانشگاه
      آقای دکترشيرزاد -------- 0227070 2212 اساتيد بسيج

      خانم نوجوان 0227007 2270 2204 بسيج دانشجوئی خواهران

      آقای اکتسابی 0227002 0227002 2201 بسيج دانشجوئی برادران

          

                    22                             متـفـرقــه هــا                                                  21                                                             حوزه دانشکده                                         

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

  -------- -------- 2222 علوم پايه Aهمگانی بلوک  آقای دکتر حسين زاده   0227000 0227000 2122 هرئيس دانشکد
  -------- -------- 2222 ادبيات Aهمگانی بلوک  آقای ايرانی -------- ------- 2232 دفتر دانشکده

  -------- 0224747 2222 تاکسی تلفنی آقای دکتر حيدريان -------- ------- IT 2231مدير گروه 
 آقايان صفری و بختياری 0227000 0227000 2227 بانک تجارت آقای مهندس خودی زاده -------- -------- IT 2232 اتاق اساتيد
 پورعلیآقای  -------- -------- 2244 ملی بانک آقای دکتر حيدريان -------- -------- IT 2122 اتاق اساتيد

  0227073 0227073 2104 دفترخدمات پستی خانم مهندس نصيری -------- -------- IT 2230 اتاق اساتيد
  -------- 0227004 2207  رجاءبليط فروشی  خانم باقرنژاد -------- -------- 2202 آموزش دانشکده

 آقای بهاری -------- 0227002 2222 نماينده شرکت خدماتی خانم راضیمهندس  -------- -------- IT  2110  مرکز کامپيوتر
  -------- -------- 2222 فروشگاه رفاه ادبيات     

  -------- 0227000 2170 مجتمع فروشگاهی رفاه     

  -------- -------- 2177 غذا خوری کارکنان     

  -------- -------- 2174 نانوايی     

 ای جاللیآق -------- -------- 2220 انتشارات دانشکده علوم     

 آقای  -------- -------- 2230 انتشارات دانشکده ادبيات     

  -------- 0227071 2170 ايستگاه راه آهن     
          
          
         

 

          



                     20                                        حوزه انتظامات                                                                     22                                        حوزه انتظامات                                                  

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی ـــدقســمت يـــاواحـ اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

 آقايان مصدق و پورالهيار -------- 0227021 2172 (1المهدی)خوابگاه برادرانسرپرستی  آقای کربالئی -------- 2221 2212 مسئول حفاظت سايت

 آقايان يعقوبی و ناصری -------- -------- 2233 (2المهدی)رادرانخوابگاه بسرپرستی   -------- 2222 2222 نگهبانی علوم پايه

 ميکائيلی آقای 0222370 0220404 0220407 سرپرستی هتل پرديس  -------- -------- 2222 نگهبانی ورودی

 ها صادقی و حشمتیخانم -------- 0227002 2143 (1الزهرا) خواهران خوابگاه سرپرستی  -------- -------- 2220 نگهبانی ادبيات

 خانمها لسانی و جوادپور--------  2142 0227002(2الزهرا) خواهران خوابگاه سرپرستی  -------- -------- 2220 نگهبانی سازمان مرکزی

 پور و خدايی خانمها نيک--------  0227002 2140 (2الزهرا) خواهران خوابگاه سرپرستی  -------- -------- 2224 نگهبانی ساختمان شهداء 

 خانمها اشرفی و خالقی -------- 0227002 2211 (قدس) سرپرستی خوابگاه خواهران  -------- -------- 2171 نگهبانی کانکس اردوگاه

 ايوب خداقلی  آقای -------- -------- 2140 اردوگاه  -------- -------- 2102 برادران  نگهبانی خوابگاه

  -------- 0220147 ------ منبع آب  -------- -------- 0022 (قدس) نگهبانی خوابگاه خواهران

       -------- -------- 2172 خواهران نگهبانی خوابگاه 
          

          

          

  

 اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی احــــدقســمت يـــاو اســــــــــامــــی افــــــــــراد شماره فاکس شماره مستقيم داخلی قســمت يـــاواحــــد

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 


