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 ریاست

 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

امیریدکتر  ریاست   35354043 

 مسئول دفتر ریاست 2525 35002525 35354043 آقای سیستانی

 مسئول دفتر ریاست 2400 35002400 35354171 آقای حیدریان

مهتری-حیدریآقایان   آبدارخانه ریاست 2501 35002501  

 فاکس دفتر ریاست   35354057 

 روابط عمومی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

21835354 آقای اشرافی روابط عمومیمدیر کل  2512 35002512   

-یقینی-مسیبیآقایان 

 بدیعی
 دفتر روابط عمومی 2512 35002512 35354049

 دفتر نسیم دانشگاه 2558 35002558 - آقای مسیبی

 حراست

 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

77353540 آقای فرهنگ  مدیر حراست 2503 35002503 

48353540 آقای فتحیان  دفتر حراست 2504 35002504 

 کارشناس حراست 2508 35002508 35354048 آقای طباطبائی

گزینشمدیر  2506 35002506 35354199 آقای کمال  

 دفتر گزینش 2505 35002505 35354149 

 دبیرخانه محرمانه 2507 35002507 35354096 آقای رضی

طباطبائیآقای   10035354  رئیس انتظامات 2542 35002542 

حراست  دفتر فاکس   35354148   

 صالحیت های عمومی هیات جذب 2459 35002459 35354181 آقای صمصام
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 پژوهشی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

پژوهشی معاون 2551 35002551 35354033 دکتر نجفی  

1255 35002551 35354033 آقای کرامتی  دفتر معاونت پژوهشی 

 مدیر کل پژوهشی 2552 35002552 35354133 دکتر طغیانی

خانم شیرازی-آقای دادخواه  مدیر برنامه و بودجه 2500 35002500 35354150 

 دبیرخانه همایش ها 2476 35002476 35354176 آقای جمشیدی

 رئیس باشگاه پژوهشگران جوان 2566 35002566  مهندس خواجه

  35002549 2549  

 پایان نامه معماری و زبان 2567 35002567  خانم سامی

رشته های مدیریت پایان نامه 2570 35002570  خانم پیرایش  

 کتابخانه دیجیتال 2568 35002568 35354145 مهندس دشتی

جمشیدی-جعفری  دفتر سمعی و بصری 2538 35002538  

کامپیوتر-عمران–پایان نامه برق  2572 35002572  خانم تاجی  

 مسئول کد دهی اساتید و امور پایان نامه ها 2573 35002573  خانم آبرویی

 امور انتشارات و همایش ها 2574 35002574  خانم دادرس

 امور مقاالت پژوهشی 2575 35002575  خانم احمدی

 دفتر پژوهشکده اعتیاد 2569 35002569  آقای نصیری

1425 35002554  آقای دکتر حجازی  مدیر ارتباط با صنعت و جامعه 

و جامعه دفتر ارتباط با صنعت 2560 35002560 35354165 مهندس حسن زاده  

 انتشارات پژوهشی 2579 35002579 35354170 آقای گلناری

 رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 2554 35002554  آقای دکتر ضیاء

 دفتر مجله مترجمی زبان 2513 35002513 35354137 خانم رئیسی
 دفتر مجله روانشناسی 2440 35002440 35354015  خانم جاللی-شمسانم خ

 دفتر پژوهشی 2565 35002565  آقای صالحی
 دکتر-آقای کریمی

 حجازی

نه ادفتر کمیته استانی ساها)سام 2514 35002514 35354175

(آزمایشگاه همکار آزاد  

 آبدارخانه بخش معاونت پژوهشی 2545 35002545  آقای جیحانی
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 عمرانی

 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

5255 35002555 35354055 مهندس پزشکی  معاون عمرانی 

6255 35002556 35354055 مهندس تکبیری  دفتر معاونت عمرانی 

 کارشناس برق 2531 35002531  مهندس موسوی

مهندس متولی   کارشناسان عمران 2533 35002533  

 کارشناسان عمران 2530 35002530  مهندس کریمی

 کارشناسان عمران 2526 35002526  مهندس سلیمی

اداره تعمیرات و نگهداریرئیس  2532 35002532 35354166 مهندس فوقی  

دفتر اداره تعمیرات و نگهداری و  2534 35002534  پرسنل فنی

 شیفت شب

 دفتر اداره تعمیرات و نگهداری 2454 35002454  پرسنل فنی

 آبدارخانه معاونت عمرانی 2520 35002520  آقای محمدی

 آبدارخانه بخش تعمیرات و نگهداری 2623 35002623  آقای امینی
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ءت امنااهی  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 رئیس هیات امناء 2511 35002511 35354157 دکترجاللی زند

خواجه-آقایان کاظمی رئیس هیات امناءدفتر  2511 35002511 35354157   

 فکس رئیس هیات امناء   35354085 

 کارشناس اداری و مالی استان 2544 35002544 35354089 آقای عنایتی

 کارشناس آموزشی هیات امناء 2550 35002550 35354087 آقای موالیی نژاد

 خزانه داری استان 2537 35002537 35354086 آقای عمران پور

جهانبانیآقای -خانم غریبوند  خزانه داری استان 2539 35002539 35354193 

 کارشناس اداری و مالی استان 2546 35002546 35354089 آقای میرطاووسی

کارشناس دانشجوئی فرهنگی ورزشی  2561 35002561 35354210 خانم صالح پور

استان ءت امنااشورای زنان فرهیخته هی  

 کارشناس پژوهشی هیات امناء 2518 35002518 35354154 آقای مظاهری

 کارشناس اداره تجهیز و توسعه آزمایشگاه 2519 35002519  خانم عطائی

 دبیرخانه هیات امناء 2540 35002540  خانم یزدانی

 دبیرخانه هیات امناء 2541 35002541  خانم نفری

 فکس دبیرخانه هیات امناء   35354084 

 امور زنان فرهیخته  2547 35002547 35354189 خانم پرستگاری

 انتصابات استان 2536 35002536 35354182 آقای حاج رسولیها

نیک کارآقای  ت امناءاآبدارخانه هی 2576 35002576    

 رئیس هیات جذب 2447 35002447 35354178 آقای پورخلیلی
 صالحیت های عمومی هیات جذب 2459 35002459 35354181 آقای صمصام شریعت

عقیلیخانم  ءکارشناس مسئول امور مالی هیآت امنا 2553 35002553    

 دفتر جلسات هیات امناء 2563 35002563  

 معاونت اداری و مالی

 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

61035354 دکتر حیدری   معاون اداری و مالی 2477 35002477 

باقریآقای   61035354 مالی دفتر معاون اداری و 2477 35002477   

 آبدارخانه معاونت اداری و مالی 2487   آقای طباطبائی

4 



 بخش اداری
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 مدیر کل امور اداری و منابع انسانی 2490 35002490 35354050 آقای نیکزاد

پرسنلبایگانی  2481 35002481    

پزوه-آقایان کریمی  رئیس اداره خدمات 2467 35002467  

مهدی پسند-آقای قضاوی  دبیرخانه 2478 35002478  

حنایی نژادآقای  دبیرخانهرئیس  2465 35002465    
آرمانیان-آقای حیدری (نامه رسانی)ارسال و مراسالت 2468 35002468    

 نامه رسانی)اشیاء گمشده( 2471 35002471  آقای آزادمرد

 ماشین نویسی 2486 35002486  خانم یزدخواستی

 ماشین نویسی 2474 35002474  خانم یزدانی

 مسئول فضای سبز 2411 35002411  مهندس دکتر صفائی

 آبدارخانه اداری 2470 35002470  آقای هادیان

 انتشارات مرکزی 2610 35002610  آقای صالحی

 انتشارات مرکزی 2611 35002611  آقای قاسمی

 بایگانی اداری 2482 35002482  خانم دهقانی

  مسئول کارگاه هایERDC 2559 35002559  مهندس نوروزی

 فاکس دبیرخانه   35354060 

 مشاور و مدیرحقوقی 2510 35002510 35354083 آقای حامدیان

     

کارکنان کارگزینی  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات
 رئیس کارگزینی ورفاه 2466 35002466  آقای احمدی

 کارگزینی 2417 35002417  آقای راستی
خانم -خانم حجابی

 بهرامی
 کارگزینی)حضور و غیاب( 2469 35002469 

 کارگزینی 2489 35002489  خانم حبیب الهی

 کارگزینی)بیمه و رفاه( 2416 35002416  مهندس انصاری
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 حسابداری
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 دفتر مدیر کل امورمالی 2588 35002588 35354091 مهندس پرپینچی

 رئیس حسابداری 2580 35002580 35354092 خانم عشاقی

 کارشناس رایانه امور مالی 2581 35002581  مهندس امامی

  35002584 4258  اداره دفترداری و تهیه صورت های مالی 

حسینیان-طباطبائیآقای   53541773 دستمزدحقوق و  2583 35002583   

2258 35002582  خانم فروزان فر  حسابداری و صدور سند 

 رئیس صندوق رفاه 2586 35002586 35354046 خانم صالحی
ریاحیخ.تاجمیر-زارعان  صندوق رفاه دانشجویی 2585 35002585  

خ.محمدی-خ.عظیمی  صندوق رفاه دانشجویی 2587 35002587  

اعتباریان-جعفری شهریهامور  2591 35002591    

 امور شهریه 2592 35002592  آقای کمالی

 امور شهریه 2593 35002593  خانم نوشرق

شهریه امور 2599 35002599  خانم بهادران  

  فرهنگی حسابداری 2594 35002594  آقای امینی

 حسابداری انبار 2595 35002595  خانم شکرالهی
دهقانی-آقای نصرالهی قراردادها اداره امور 2597 35002597    

 صندوق حسابداری 2522 35002522  آقای لطیفی

 حسابداری پژوهشی 2521 35002521  آقای بیات

 بایگانی اسناد 2598 35002598  آقای امینی

 حسابداری اموال 2589 35002589  خانم صالحی

 بایگانی و حسابداری دانشجویی 2590 35002590  خانم صادقی

 آبدارخانه بخش حسابداری 2596 35002596  آقای فیروزمند

 حسابداری  2562 35002562  آقای صالحی

 فاکس شهریه   35354138 
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(تدارکاتاداره پشتیبانی و تجهیزات )  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

امینیآقای  اداره پشتیبانی و تجهیزاتمدیر  2485 35002485 35354056   

امینیآقای   فاکس مدیر اداره پشتیبانی و تجهیزات   35354098 

 رئیس اداره پشتیبانی و تجهیزات 2499 35002499 35354080 آقای صالحیان

 کارپردازی 2492 35002492 35354080 آقای شفیعی

 کارپردازی 2497 35002497 35354080 آقای محمدی

 کارپردازی 2493 35002493 35354080 آقای ستاری

)آزمایشگاه(کارپردازی 2498 35002498 35354180 آقای محسنی  

تعمیرات سخت افزاری-دفتر امور شبکه 2495 35002495  مهندس ساغرزاده  

 بسیج کارکنان 2484 35002484  آقای صالحیان

 آبدارخانه بخش تدارکات 2483 35002483  آقای حبیب الهی

 معاونت برنامه ریزی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشصات
 معاون برنامه ریزی 2488 35002488 35354162 دکتر نادی

آقای محرابی-خانم پورقاسم  دفتر معاونت برنامه ریزی 2488 35002488 35354220 
 دفتر برنامه ریزی 2502 35002502 35354188 آقای سلیمانی راد

و دانش بنیانمدیر امور اقتصادی  2571 35002571  آقای محمد رجبی  

اندیشه آموزش  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

آموزشی معاون 2441 35002441 35354045 دکتر هودجی  

شهابیمهندس   45353540  35002441 1244  دفتر معاونت آموزشی 

 مدیر کل آموزش 2433 35002433 35354047 آقای کیانی

آموزشرئیس اداره  2431 35002431  آقای جواد صالحی  

 رئیس اداره امتحانات 2435 35002435  آقای سعید صالحی

 اداره امتحانات)کارشناس امتحانات( 2445 35002445  آقای یزدانی

 اداره امتحانات)ثبت نمرات( 2434 35002434  آقای ایمانی منش
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 آموزش
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

ت علمیأاداره کارگزینی هیرئیس  2432 35002432  مهندس عبادی  

 کارگزینی هیآت علمی) واحد حق التدریس( 2413 35002413  خانم شامحمدی

ت علمیأکارگزینی هی 2412 35002412  آقای عبادی منش  

)واحد علوم پزشکی(کارگزینی هیات علمی 2414 35002414  آقای تاجرباشی  

نظارت رئیس اداره ارزیابی و 2443 35002443  دکتر محمودیه  

اداره ارزیابی و نظارتکارشناس  2437 35002437  آقای ابراهیم پور  

 رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی آموزشی 2472 35002472  مهندس شهابی

 اداره مطالعات و برنامه ریزی آموزشی 2475 35002475  خانم کریمی

 دفتر برنامه ریزی آموزشی 2438 35002438  مهندس ساوج

صبور خانم  برنامه ریزی آموزشی 2473 35002473  

 رئیس اداره پذیرش و ثبت نام و امور مهمان ها 2420 35002420  مهندس سجادی

 رئیس آموزش رشته های علوم پایه 2421 35002421  مهندس واقعی

 کارشناس آموزش معماری 2422 35002422  آقای احمدی

آموزش عمرانکارشناس  2423 35002423  آقای زارعی  

 کارشناس آموزش برق 2425 35002425  آقای سعادت

 کارشناس آموزش کامپیوتر 2426 35002426  مهندس اسماعیلی

 کارشناس آموزش مترجمی زبان و فرانسه 2427 35002427  آقای ملکوتی خواه

حامد کیانیآقای   رابط آموزش و فارغ التحصیلی 2428 35002428  

 بایگانی آموزش 2429 35002429  آقای عابدی

 بایگانی فارغ التحصیلی 2430 35002430  آقای امیدی

 آموزش کارشناسی ناپیوسته معماری و شهرسازی 2418 35002418  خانم یوسفی

 کارشناس آموزش ارشد و دکترای عمران 2419 35002419  آقای عزیزی

ارشد معماریکارشناس آموزش دکترا و  2415 35002415  آقای ترابی  

 دفتر جلسات شوراهای آموزشی 2439 35002439  آقای رجبی

 آبدارخانه بخش اداره کل آموزش ها 2479 35002479  آقای زمانی

موزشیآآبدارخانه بخش معاونت  2436 35002436  آقای لطیفی  
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دانشجوییفرهنگی و   
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

صعیدیدکتر  فرهنگی و دانشجویی معاون 2535 35002535 35354031   

 دفتر معاونت دانشجویی 2535 35002535 35354031 آقای صادقی

 مدیر کل امور دانشجویی 2455 35002455 35354054 دکتر نادری

 رئیس نقل و انتقاالت دانشجویی 2450 35002450 35354097 مهندس نامجو

لطیفیآقای  رفاه دانشجویی دفتر 2452 35002452    

نظام وظیفهدفتر  2463 35002463  آقای ملکی  

آقای موسوی   آبدارخانه معاونت دانشجویی 2458 35002458  

 رئیس اداره فارغ التحصیلی 2462 35002462 35354032 آقای شریعتی

50024533  آقای دهقانی  فارغ التحصیلی 2453 

 فارغ التحصیلی 2410 35002410  آقای طغیانی

 کارشناسان فارغ التحصیلی 2457 35002457  آقای ابراهیمی

جعفریانم خ  امور تاییدیه مدارک فارغ التحصیلی 2451 35002451  

 فارغ التحصیلی 2409 35002409  خانم حمیدیا

 آبدارخانه فارغ التحصیلی 2456 35002456  آقای جعفریان

فارغ التحصیلیکانون  2328 35002328 35354090 خانم دکتر آزاد  

 ستاد شاهد 2461 35002461 35354068 اقای مردیها

 دفتر نهاد رهبری 2449 35002449 35354088 آقای میر دامادی

 مدیر امور فرهنگی 2529 35002529  آقای کاظمی

 کانون قرآن و عترت )برادران( 2515 35002515  آقای ولی

فرهنگی کارشناس پژوهش های 2524 35002524  خانم بیگی  

 کانون قرآن و عترت )خواهران( 2523 35002523  خانم کاویانی

 دفتر ستاد اقامه نماز 2517 35002517  آقای دهقان

سمیعی فر-آقای کمالی  امور فرهنگی و فوق برنامه 2528 35002528  

 دفتر فرهنگی 2527 35002527  خانم یوسفی

فرهنگی آبدارخانه معاونت 2557 35002557  آقای قضاوی  

  2464 35002464  آقای صادقی
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 مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

53535403 مهندس مالکی و ارتباطات وری اطالعاتفنامدیر  2626 35002626   

اصغرزاده-مهر نظرمهندس   43535403  واحد اینترنت و اطالع رسانی 2624 35002624 

مختاری مهندس  واحد نرم افزار 2620 35002620  

 واحد نرم افزار 2621 35002621 35354039 خانم زمانی

 واحد اتوماسیون اداری 2627 35002627  مهندس سمسارزاده

 واحد اتوماسیون اداری 2628 35002628  خانم چراغی

 واحد سخت افزار و تعمیرات 2622 35002622  مهندس رستمی

 مسئول آمار و اطالعات 2625 35002625  مهندس فاقدی

 اتاق سرور مرکزی 2618 35002618  -

انخانم همدانی  سخت افزار و تعمیرات 2619 35002619  

 آبدارخانه فناوری اطالعات 2629 35002629  آقای خدادادی

تعمیرات سخت افزاری-دفتر امور شبکه 2495 35002495  مهندس ساغرزاده  
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)اندیشه(گروه برق  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 مدیر گروه برق 2616 35002616 35354152 دکتر یزدانی

 گروه برق 2617 35002417  مهندس بهمن پور

برقانبار گروه  2615 35002615  آقای عابدی  

 انجمن مهندسی برق و رباتیک 2613 35002613  

 آبدارخانه گروه برق و کامپیوتر 2623 35002623  آقای امینی

 گروه کامپیوتر)اندیشه(
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات
 مدیرگروه کارشناسی کامپیوتر 2609 35002609  خانم دری

کارشناسی ارشد کامپیوترمدیر گروه  2612 35002612  دکتر سلطان آقائی  

 برنامه ریزی آموزشی 2609 35002609  خانم فاطمی

 تاالر امیرکبیر
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 انتظامات تاالر امیرکبیر 2401 35002401  پرسنل انتظامات

دییآقای جمش  اتاق فرمان تاالر امیرکبیر 2577 35002577  

 مسئول تاالر امیرکبیر 2578 35002578  آقای عباسی

 آبدارخانه تاالر امیرکبیر 2404 35002404  آقای حبیب الهی

 مرکز رشد
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 69-35354062 خانم خدادادی

35354078 

35354143 

35354197 

 مرکز رشد  2392 35002392
صفوی-مهندس انصاری  35002393 3239  مرکز رشد 

 مرکز رشد 2394 35002394 خانم ستایش

کیانیآقای   دفتر شورای همکاریهای اقتصادی ایران وآفریقا 2371 35002371 35354155 

شرکت آزاد پژوهان -شرکت افراز تجارت آرن 2367 35002367 35354129 آقای کیانی

گروه ساینا-زیما  

 شرکت ایده پردازان گراد   35354173 آقای آقادادی

 شرکت نگین پایا   35354197 آقای زارعی
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 دانشکده علوم تربیتی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

دانشکده علوم تربیتی رئیس 2380 35002380 35354042 دکتر آتش پور  

 دفتر رئیس دانشکده علوم تربیتی 2380 35002380 35354042 آقای عقیلی
اعظمیان-آقایان حسینی دانشکده علوم تربیتیدفتر  2308 35002308    

 مدیر گروه علوم تربیتی 2362 35002362  خانم دکتر فدوی

 گروه زبان ارشد و دکترا 2312 35002312 35354174 دکتر حق وردی

نیکروش-حیدری  دفتر مشاوره 2313 35002313 35354095 
سعادتمند-دکترسعیدیان  گروه علوم تربیتی کارشناسی 2359 35002359  

 گروه روانشناسی علوم تربیتی 2317 35002317  دکتر مهداد

 معاونت آموزشی دانشکده 2358 35002358  خانم دکتر کشتی آرا

 گروه زبان فرانسه 2346 35002346  خانم دکتر خاتمی

کارشناسی(-گروه زبان انگلیسی)مترجمی 2349 35002349  خانم منصوری  

06735354 آقای اثنی عشر گروه زبان)عمومی و تخصصی(دفتر  2347 35002347   

 مدیر گروه روانشناسی عمومی 2379 35002379  دکتر فرهادی

 معاون برنامه ریزی 2388 35002388  دکتر نادی
 پژوهشی علوم تربیتی 2314 35002314  خ. اسماعیلیان.خیاطان

 پژوهشی 2354 35002354  

  35002334 2334  

 انتظامات دانشکده علوم تربیتی)برادران( 2322 35002322  پرسنل انتظامات

انتظامات دانشکده علوم  2381 35002381  پرسنل انتظامات

 تربیتی)خواهران(

کارشناس مدیریت آموزشی و فرهنگی و کلیه  2330 35002330 35354130 آقای وارثی
 رشته های دکترا

صنعتی کارشناس روانشناسی عمومی و  2331 35002331  آقای محمد رضایی

 سازمانی و بالینی

کارشناس معماری ارشد و مدیریت  2311 35002311  خانم مرجوعی

تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش-اجرایی  

 کارشناس مدیریت دولتی و کلیه گرایش ها 2309 35002309  خانم ذوالکتاف

0231 35002310  آقای جواد زمانی  کارشناس آموزش روانشناسی کارشناسی 
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علوم انسانی و حقوقدانشکده   
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 رئیس دانشکده علوم انسانی  2600 35002600 35354136 دکتر شمشیری

 معاونت آموزشی 2601 35002601  خانم دکتر سروش یار

پایان نامه-معاونت پژوهشی 2602 35002602  آقای قضاوی  

 مدیرگروه حسابداری 2603 35002603  مهندس علیمرادی
رئیسی-خانم پورخاقان  مدیرگروه حقوق 2604 35002604  

آموزش کارشناسی  پیوسته و  2605 35002605  آقای علیزاده

 ناپیوسته حسابداری

 آموزش دکترا و ارشد حسابداری 2605 35002605  آقای عسکرنژاد

 دفتر گروه اقتصاد 2606 35002606  دکتر رنجبر

شریفیآقای   دفتر دانشکده علوم انسانی 2655 35002655  

حقوق و اقتصاد  ارشد آموزش 2668 35002668  آقای طباطبائی  

خصوصی  حقوق دکترای آموزش 2669 35002669  مهندس شهری  

 کتابخانه علوم انسانی 2667 35002667  آقای مهدوی

 گروه ادبیات 2636 35002636  خانم هراتیان
دکتر –پنجه پور ی آقا

 واعظی

الهیاتمدیر گروه  2640 35002640   

 گروه حسابداری ارشد و دکترا 2641 35002641  آقای دستگرد

ارشد و دکترا عمومیمدیر گروه  2642 35002642  دکتراحمدی  

 مدیر گروه جزا  ارشد و دکترا 2643 35002643  دکتر نقوی
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 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 رئیس دانشکده تربیت بدنی 2353 35002353 35354135 دکتر شریفی

 دفتر رئیس دانشکده 2353 35002353  خانم قاسمی

 معاونت پژوهشی 2352 35002352  خانم دکتر تقیان

 دفتر اساتید 2386 35002386  دکتر نمازی زاده

 دفتر اساتید تربیت بدنی 2351 35002351  اساتید
خانم بلوچستانی-دکترجاللی پایان نامه تربیت بدنی 2364 35002364    

 آموزش تربیت بدنی 2389 35002389 35354079 آقای ساعی

 کتابخانه دانشکده 2387 35002387  آقای امینی

اقای مرادی-دکتر صباغ  رئیس اداره تربیت بدنی 2396 35002396 35354192 

 کارشناس تربیت بدنی)خواهران( 2365 35002365  خانم بابائی

قای صالحیآ  کارشناس تربیت بدنی)برادران( 2361 35002361  

     

     

     

 مهمانسرا و سالن غذاخوری

 عنوان داخلی  شهری مشخصات

 آشپزخانه 2357 35002357  پرسنل آشپزخانه

لطیفی–اقایان ملکی   انبار مواد غذایی 2355 35002355  

 سردخانه مواد غذایی 2356 35002356  آقای ملکی

 سلف آزاد 2689 35002689 35354126 

 آقای کریمی
 

35354131 

35354131 

 پذیرش مهمانسرا 2390 35002390

 پذیرش مهمانسرا 2391 35002391
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مرکزی پژوهشکده  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 رئیس پژوهشکده 2183 35002183 35354158 دکتر قیصری

33500219  آقای امینی  3219  دفتر پژوهشکده 

احمدی-آقای مومنی  آبدارخانه پژوهشکده 2185 35002185  
 مرکز تحقیقات پسماند و پساب 2184 35002184  خانم پزشکی

پزشکی-سعادتخانم   مرکز تحقیقات پسماند و پساب 2188 35002188 35354117 

پزشکی-خانم سعادت  دفتر محیط زیست 2188 35002188  

قیصری-آقایان ضیاء  مرکز تحقیقات بیوشیمی 2196 35002196  

هنرجو-آقای فالح  مرکز تحقیقات خاکشناسی 2187 35002187  

 

 

 آقای اسماعیلی

 

35354146 

35354159 

35002190 2190  

 

 شرکت معیار دانش پارس
35002178 2178 

35002194 2194 

35002182 2182 

35002164 2164 

35002191 2191 

نادری-یزدانی   35002192 2192 Gc-Ms اتاق دستگاهی 

یزدانی-دکتر دلشاد  مرکز تحقیقات برق 2193 35002193  

  35002195 2195  

  35002165 2165  

پژوهشکدهانتظامات  2180 35002180  پرسنل انتظامات  

 اتاق دستگاهیHPLC 2186 35002186  خانم هاشمی

 35354185 35002166 2166  

هنرجو-آقای فالح  گروه خاکشناسی 2176 35002176  

یزدانی-دکتر دلشاد  پژوهشکده برق 2181 35002181  

پژوهشکدهانبار  2199 35002199  خانم کیانی  

  35002167 2167  

 سنجش از راه دور زمین شناختی 2147 35002147  

  35002137 2137  

 آزمایشگاه گیاهان دارویی پژوهشکده مرکزی 2108 35002108  آقای پورسعید

نادری-خانم حامدیان   35002168 2168 A.A.Sاتاق دستگاهی اتمیک 

میکروبیولوژیآزمایشگاه  2189 35002189  خانم کیانی  

  35002159 2159  
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 کتابخانه و مسجد
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 رئیس کتابخانه 2324 35002324 35354147 آقای ابراهیمی
-تقی زاده-نوروزی

طالب زاده-ربانی-خواجه  

 کتابخانه همکف 2345 35002345 

 کتابخانه طبقه باال 2326 35002326  آقای مظاهری

چنگانیان آقای  امور پایان نامه ها 2385 35002385  

دوستانی-خانم جعفرزاده  بخش فنی 2325 35002325  

 مسجد)خواهران( 2343 35002343  -

 مسجد)برادران( 2344 35002344  آقای قضاوی

     

     

     

     

     

     

 انبار
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

عمران پورآقای   مسئول انبار 2338 35002338  

 انبارداری)قطعات آزمایشگاهی( 2337 35002337  آقای کریمی

 انبارداری)مصالح( 2336 35002336  آقای فاطمی

 انبارداری)کتاب( 2339 35002339  آقای هاشمی

 انبارداری 2333 35002333  آقای غروی
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 گلخانه ها
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

زمانی-آقایان رحیمی  گلخانه فضای سبز 2350 35002350  

 گلخانه شیشه ایی 2360 35002360  آقای جیحانی

صفائی-آقایان زمانی  گلخانه فضای سبز 2335 35002335  

 مرکز آموزش تولیدات گلخانه ای 2320 35002320  دکتر نادری

 مدیر مرکز آموزش تولیدات گلخانه ایی 2319 35002319  مهندس دهقان

 گلخانه تحقیقاتی 2318 35002318  آقای باقریان

 مرکز آموزش تولیدات گلخانه ای 2321 35002321  آقای علی اکبرحبیبی
خ.امانی-دکترمهندس صفائی  مسئول فضای سبز بخش اداری 2411 35002411  

     

     

     

     

مهندسیدانشکده فنی و   
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 مدیر گروه برق 2348 35002348  دکتر دلشاد

 مدیر گروه عمران 2332 35002332 35354094 دکتر زارعی

 مسئول دفتر عمران 2378 35002378  آقای طباطبائی

 دفتر دانشکده فنی و مهندسی 2397 35002397  آقای شریعتی

گروه کامپیوتردفتر  2398 35002398    

 مسئول آزمایشگاه های عمران 2395 35002395 35354094 مهندس غیور

 دفتر گروه برق 2376 35002376  دکتر مهدوی 

-آقایان مومنی  آبدارخانه پایین و باال 2363 35002363  
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خرداد( 15دانشکده علوم پایه)  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

-هایراپطیاندکتر 

چنگازیان-نصر-ناصحی  

گروه زمین –رئیس دانشکده علوم پایه  2730 35002730 

 شناسی 

 دفتر دانشکده علوم پایه 2722 35002722  آقای زمانی

 مدیر گروه معارف 2731 35002731  آقای موحدیان
میر محمد -یادگاری

 صادقی

 مدیر گروه شیمی 2733 35002733 

 مدیر گروه فیزیک 2732 35002732  آقای مویدی
طباطبائی-خانم قاسمی 2و  1آزمایشگاه زمین شناسی  2729 35002729    

 آزمایشگاه زمین شناسی ارشد 2728 35002728  مهندس صالحین
-مهندس خادمی

 جمشیدی

 مدیر گروه ریاضی 2725 35002725 

ارشدمدیر گروه ریاضی  2726 35002726  دکتر توسلی  

 امور پژوهشی 2724 35002724  

 معاون پژوهشی 2730 35002730  دکتر حجازی

 معاون آموزشی  2725 35002725  مهندس خادمی

 انتظامات دانشکده 2723 35002723  پرسنل انتظامات

     

 بسیج دانشجویی
 عنوان داخلی  شهری مشخصات
شهید چمران )ساختمان بسیج(پایگاه  2720 35002720 35354134 آقای ایزدی  

 ساختمان بسیج اتاق خواهران 2721 35002721  

 ساختمان بسیج اتاق برادران 2719 35002719  

  35002245 4522  دفتر پژوهشکده علوم کشاورزی 

 پایگاه بسیج امام حسین 2227 35002227  

 هیئت الزهرا ساختمان فدک 2377 35002377  

 تشکل امیرالمومنین  2239 35002239 35354093 
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 دانشکده دندانپزشکی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

پزشکیرئیس دانشکده دندان  2130 35002130 35354053 دکتر آذربائیجانی  

 دفتر رئیس دانشکده دندان پزشکی 2130 35002130 35354053 خانم حیدری

 مدیر داخلی دانشکده 2125 35002125 35354053 آقای امینی

لطیفی-خانم نصر  دفتر آموزش و پژوهش دانشکده 2131 35002131 35354123 

 کارشناس آموزش دندانپزشکی 2131 35002131  خانم نادعلی

 انبار دانشکده 2128 35002128  آقای غالمیان

1اتاق اساتید  2154 35002154    

2اتاق اساتید  2154 35002154    

 ارتو عمومی 2134 35002134  

 C.S.Rبخش استریل لوازم دندان پزشکی  2158 35002158  

 دفتر تجهیزات دانشکده 2143 35002143  

 بخش تشخیص 2153 35002153  

 صندوق 2129 35002129 35354139 آقای احمدی

 البراتور 2146 35002146  

 بخش رادیولوژی 2133 35002133  

 بخش جراحی دندان 2126 35002126  

 بخش اطفال عمومی و تخصصی 2144 35002144  

 بخش پروتز 2142 35002142  

 بخش تخصصی پریو 2141 35002141  

 بخش تخصصی اندو 2148 35002148  

-خانم دهقانی  بخش تخصصی ارتو 2156 35002156  

  35002198 9821  بخش کارورزی 

 بخش ترمیمی تخصصی 2140 35002140  

 بخش ترمیمی عمومی 2145 35002145  

 معاون پژوهشی دانشکده دندان پزشکی 2150 35002150  

 بخش اندو عمومی 2127 35002127  

 دندان پزشکی اجتماعی 2149 35002149  

 کتابخانه دانشکده 2151 35002151 35354066 
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 دانشکده دندانپزشکی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

پاتولوژیبخش  2197 35002197    

ایمپلنتبخش  2157 35002157  خانم غالمعلیان  

 مسئول کمیته ارزیابی 2135 35002135  

 35354101-3  تلفن گویا دانشکده دندانپزشکی   

     

     

     

     

 سالن فردوسی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 سالن فردوسی 2341 35002341 35354132 

35002342 2342 

 اتاق قرنطینه 2340 35002340 35354140 

35002368 2368 

     

     

خواهران خوابگاه  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 

 خانم صمدیان

 

35354036 

35354037 

35002691 2691  

 2692 35002692 سرپرست خوابگاه

35002693 2693 
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تیر( 7)دانشکده پرستاری و مامائی  
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 دفتر رئیس دانشکده 2122 35002122 35354058 دکتر ناجی

علوم پایه دانشکده مدیر گروه 2123 35002123  دکتر ضیاء  
 مرکز تحقیقات سالمندی 2173 35002173  خانم داوری

دانشجویی-معاون آموزشی 2170 35002170 35354122 خانم دکتر صالحی  

 کارشناس آموزش پرستاری و مامایی 2112 35002112  خانم علیان

 رئیس اداره آموزش و کارشناس ارشد پرستاری 2113 35002113 35354196 آقای مرتضوی

 دفتر اساتید پرستاری و مامائی 2117 35002117  خانم بهشتی

 مسئول پراتیک 2114 35002114  خانم ریسمانچیان

 مدیر گروه مامائی 2119 35002119 35354183 خانم دشتی
منصوری-خانم ها زواری  کتابخانه دانشکده پرستاری و مامائی 2116 35002116  

 دبیرخانه دانشکده پرستاری و مامائی 2169 35002169 35354065 خانم کریمی

7421 35002174  مهندس خلخالی بیوشیمی ازمایشگاه   

 ازمایشگاه بیوتکنولوژی 2171 35002171  مهندس خلخالی

میکروبیولوژی  آزمایشگاه 2106 35002106  خانم امینی  

 آزمایشگاه بافت شناسی 2107 35002107  خانم میرعبدالهی

 گروه پرستاری کارشناسی 2175 35002175  آقای عبد یزدان

دفتر اساتید پرستاری -دفترمعاونت پزشکی 2103 35002103  دکتر عابدی  

  کارشناس امور دانشجویی 2121 35002121  آقای رحیمی

 انتظامات دانشکده پرستاری و مامائی 2124 35002124  پرسنل انتظامات

 گروه علوم پایه 2179 35002179 35354059 دکتر مصری پور

 معاون علوم پزشکی 2172 35002172  دکتر قدوسی
35002177 2177 

 دفتر پایان نامه پرستاری و مامائی 2118 35002118  خانم غفرانی

 آبدارخانه دانشکده پرستاری 2120 35002120  آقای صاحبان

 دفتر گروه مامائی 2162 35002162  خانم ترکان

 دفتر گروه مامائی 2161 35002161  خانم موسوی

ارشد پرستاریمدبر گروه  2160 35002160  خانم متقی  

   2163  
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تیر( 7)دانشکده پرستاری و مامائی  

 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 انجمن علمی پرستاری 2136 35002136  آقای رحیمی

 انجمن علمی مامائی 2136 35002136  خانم دادخواه

 بسیج خواهران 2139 35002139  خانم مشیری

     

 دانشکده معماری
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

معماری رئیس دانشکده 2671 35002671 35354156 دکتر شاهدی  
حمزه -ابراهیمی انآقای

 ایی
 دفتر رئیس دانشکده 2674 35002674 

 مدیر گروه معماری کارشناسی 2672 35002672  دکتر جبل عاملی

 مدیر گروه معماری و شهرسازی 2673 35002673  دکتر شاهدی

انتظاماتپرسنل   انتظامات دانشکده معماری 2670 35002670  

 کارشناس امور فرهنگی 2676 35002676  حاج آقا بیگی

 دفتر دانشکده معماری 2677 35002677  آقای اسماعیلی

  35002678 2678  
  35002679 2679  

  35002680 2680  

 انتظامات خواهران 2681 35002681  پرسنل انتظامات 

زمانی-آقایان حیدری  آبدارخانه بخش ریاست 2675 35002675  

مدیریت برنامه ریزی و تدریس     خانم احمدی

 کارگاه کامپیوتر

     آقای جعفر دشتی
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 دانشکده کشاورزی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 رئیس دانشکده کشاورزی 2219 35002219 35354038 دکتر مرتضائی نژاد

 دفتر رئیس دانشکده 2291 35002291 35354038 مهندس شریفیان

 معاون آموزشی دانشکده کشاورزی 2226 35002226  دکتر سلیمانی

 معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی 2240 35002240  دکتر اسدی

کشاورزیدفتر مجله دانش و پژوهش در  2243 35002243 35354128 خانم عکاشه  

 رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی 2209 35002209 35354151 

5220 35002205  آقای شایان فر -آموزش کارشناسی علوم دامی 

 صنایع غذایی و ارشد صنایع غذایی

  35002204 4220 علوم -آموزش کارشناسی خاکشناسی 

آب وارشد -باغبانی محیط زیست

 علوم دامی

-آموزش کارشناسی گیاه پزشکی 2206 35002206  آقای قنبری

بنیادشهیدو -زراعت-فضای سبز

 ارشد حشره شناسی

آموزش کارشناسی ارشد علوم  2207 35002207  آقای حسینی نصب

محیط -خاکشناسی-زراعت-باغبانی

 زیست و اصالح نباتات و دکتری

بایگانی-آموزش کشاورزی 2208 35002208    

 گروه خاکشناسی 2246 35002246  دکتر هنرجو

 گروه صنایع غذایی 2248 35002248  دکتر گلی

 گروه باغبانی 2249 35002249  دکتر جعفرپور

 گروه زراعت 2295 35002295  دکتر جوانمرد

کریمی-خانم زمانی حشره شناسی-گیاه پزشکیگروه  2238 35002238    

 گروه علوم دامی 2247 35002247  دکتر فاضل

 گروه فضای سبز 2225 35002225  خانم صادقی

 گروه گیاه پزشکی 2256 35002256  دکتر محمودی

 روابط عمومی دانشکده کشاورزی 2251 35002251  

 گروه مهندسی آب 2235 35002235  دکتر سروری نژاد

گروه آبدفتر  2202 35002202  دکتر سروری نژاد  
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 دانشکده کشاورزی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 آبدارخانه طبقه همکف دانشکده  2218 35002218  آقای برنجیان

 بایگانی دانشکده کشاورزی 2221 35002221  

جوانمرد-آقای زلقی  آبدارخانه طبقه باال دانشکده کشاورزی 2236 35002236  

 کتابخانه دانشکده کشاورزی 2294 35002294  خانم جانثاری
-اسدی-خلیلی-نادری

ثابت-پورسخی  
باغبانیدفتر اساتید  2210 35002210   

 دفتر اساتید دانشکده کشاورزی 2216 35002216  آقای نیک آیین
 دفتر اساتید علوم دامی 2242 35002242  دکتر مدرسی پیرستانی

 دفتر اساتید صنایع غذایی 2211 35002211  دکتر هودجی

اساتید گیاه پزشکیدفتر  2212 35002212    

 دفتر اساتید 2213 35002213  دکتر جاللی زند

 دفتر اساتید خاک شناسی 2214 35002214  دکتر جاللیان

 دفتر اساتید 2215 35002215  

 محیط زیست 2203 35002203  دکتر رادنژاد

 انتظامات برادران 2228 35002228  پرسنل انتظامات

 انتظامات خواهران 2217 35002217  پرسنل انتظامات

 دکتر شمس

 دکتر گل پرور

زراعت گروه  اساتیددفتر  2271 35002271   

35002237 2237 

 پژوهشکده کشاورزی 2245 35002245  

 گیاه پزشکی 2213 35002213  دکتر جاللی زند

 تشکل سیاسی دانشجوئی الغدیر 2277 35002277  آقای شریفی

35002266 2266 

کرامت پورآقای   دفترفروغ سبز 2233 35002233  

  35002203 2203  

 ماشین آالت کشاورزی 2255 35002255  

 دفتر گروه علوم تجربی 2223 35002223  

مدیریت اساتیددفتر  2288 35002288  آقای اسماعیلی  

 دفتر مدیرگروه مدیریت 2287 35002287  دکتر اعتباریان
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کشاورزیآزمایشگاه های   
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 دفتر کارشناسان آزمایشگاه ها 2283 35002283  کارشناسان آزمایشگاه

  علوم باغبانی آزمایشگاه 2261 35002261  مهندس  بهاری

آزمایشگاه  هرباریون -آزمایشگاه گیاه شناسی 2281 35002281  مهندس پورسخی  

 مسئول آزمایشگاه 2272 35002272  مهندس امینی

2آزمایشگاه فیزیک  2265 35002265  مهندس لطیفی  

2522 35002252  مهندس نیک آئین 1آزمایشگاه خاک شناسی    

 آزمایشگاه علوم دامی 2259 35002259  مهندس توالییان

 آزمایشگاه زراعت 2262 35002262  مهندس امامی

غذاییآزمایشگاه صنایع  2270 35002270  خانم شیروانی  

1آزمایشگاه شیمی  2269 35002269  مهندس آل مظفر  

2آزمایشگاه شیمی  2273 35002273  خانم قدرخواه  

میکروبیواوژیآزمایشگاه  2297 35002297  مهندس فیروزه  

  2279 35002279  مهندس نیک آئین

9622 35002296  مهندس قانع 2آزمایشگاه خاکشناسی    

4آزمایشگاه پژوهشی  2282 35002282  مهندس فالح  

 آزمایشگاه محیط زیست 2289 35002289  خانم ایرجی

9822 35002298  خانم قاسمی  آزمایشگاه میکروبیولوژی 

 آزمایشگاه حشره شناسی 2238 35002238  خانم زمانی

 آزمایشگاه حشره شناسی)کارشناسی( 2254 35002254  خانم زمانی

حشره شناسی )ارشد(آزمایشگاه  2257 35002257    

 آزمایشگاه صنایع غذایی 2258 35002258  خانم عالمه

کارتوگرافی آزمایشگاه 2267 35002267  مهندس رضائی نژاد  

 آزمایشگاه آبیاری 2286 35002286  مهندس طغیانی
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 انتظامات
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

طباطبائیآقای   رئیس اداره انتظامات 2542 35002542  

10035354 آقای عبدالهی  دبیرخانه انتظامات 2543 35002543 

 انتظامات درب خروجی 2302 35002302 35354044 پرسنل انتظامات

 انتظامات درب خروجی 2303 35002303 35354044 پرسنل انتظامات

خروجی )خواهران(تلفن درب  2301 35002301  پرسنل انتظامات  

 انتظامات دانشکده کشاورزی 2228 35002228  پرسنل انتظامات

 انتظامات دانشکده کشاورزی)خواهران( 2217 35002217  پرسنل انتظامات

 انتظامات دانشکده پرستاری مامائی 2124 35002124  پرسنل انتظامات

پزشکیانتظامات دانشکده دندان  2132 35002132  پرسنل انتظامات  

خرداد(15انتظامات دانشکده علوم پایه) 2723 35002723  پرسنل انتظامات  

 انتظامات تاالر امیرکبیر 2401 35002401  پرسنل انتظامات

 انتظامات دانشکده علوم تربیتی 2322 35002322  پرسنل انتظامات

 انتظامات دانشکده حقوق و علوم انسانی 2632 35002632  پرسنل انتظامات

 انتظامات دانشکده حقوق و علوم انسانی )خواهران( 2633 35002633  پرسنل انتظامات

 انتظامات درب ورودی 2101 35002101  پرسنل انتظامات

 انتظامات درب ورودی 2102 35002102  پرسنل انتظامات

 انبار اداره انتظامات 2327 35002327  پرسنل انتظامات

 اتاق مسئولین شیفت 2305 35002305  پرسنل انتظامات

 آقای عموآقایی
 

 واحد ترافیک  110  35354144

 120 

 انتظامات دانشکده معماری 2670 35002670  پرسنل انتظامات

 انتظامات دانشکده معماری)خواهران( 2681 35002681  پرسنل انتظامات

 انتظامات ساختمان اندیشه 2402 35002402  پرسنل انتظامات

انتظامات پرسنل  انتظامات دانشکده پرستاری و مامائی)خواهران( 2152 35002152  

 انتظامات پژوهشکده اصالح بذر 2702 35002702  پرسنل انتظامات

 اتاق شیفت انتظامات اندیشه 2444 35002444  پرسنل انتظامات

 اتاق مانیتورینگ 2316 35002316  آقای قضاوی
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 پژوهشکده اصالح بذر
 عنوان داخلی  شهری مشخصات

 آزمایشگاه 2701 35002701  آقای مهندس کیقبادی

 انتظامات پژوهشکده  2702 35002702  پرسنل انتظامات

  2703 35002703 35354184 دکتر اقبال سعید
 آزمایشگاه 2704 35002704  آقای مهندس باقری
جوجهآزمایشگاه اتاق  2705 35002705  آقای مهندس باقری  

  35002706 2706  

  35002707 2707  

 پژوهشکده اصالح بذر 2708 35002708  خانم گل آبادی

 بیماری شناسی 2709 35002709  آقای مهندس خزرپور

  35002710 2710  

 مسئول گلخانه 2711 35002711  مهندس مختارزاده

 مسئول مزرعه 2712 35002712  دکتر ترابی

  35002713 2713  

  35002714 2714  

 رئیس پژوهشکده اصالح بذر 2715 35002715  مهندس اقتداری
 ژنتیک 2718 35002718  آقای مهندس باقری
 ABF 2717 35002717  آقای مهندس شفیعی

     

     

     

     

 تعاونی مصرف
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 مدیر تعاونی 2109 35002109 35354153 آقای محسنی
باقری-آقای محمدی  کارکنان تعاونی 2111 35002111 35354064 

 فاکس تعاونی   35354064 

 تعاونی   35354063 
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 نقلیه
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 رئیس اداره نقلیه 2375 35002375 35354081 آقای باربازی

-سلیمانی-دباغ-اروجی

رحیمی-فروغی-زمانی  
 دفتر نقلیه 2374 35002374 

 آبدارخانه بخش نقلیه 2381 35002381  پرسنل نقلیه

     

 تاکسی تلفنی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 

 آقای شهریاری
 

 

35354110 

35354111 

 

35002323 

 

2323 

 

 

 تاکسی تلفنی

 

 بانک ملی
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 رئیس بانک ملی  2307 35002307 35354052 

 

 آقای دانشمند

35354070 

35354071 

35354041 

 

35002306 

 

2306 

 

 بانک ملی

     

 سوله های عمران
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 کارگاه عمومی مکانیک 2383 35002383 35354179 آقای پورحاجی

 کارگاه عمومی معماری 2383 35002383  آقای پورحاجی

)بخش بتن(سوله عمران 2329 35002329  آقای پورحاجی  

 سوله عمران)بخش آزمایشگاه( 2366 35002366  آقای محمود کریمی

 سوله عمران)بخش آزمایشگاه( 2315 35002315  آقای مهندس غیور
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 سایر مراکز
 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات

 پارکینگ دانشجوئی 2373 35002373  آقای صالحی

ابراهیمی آقای  صندوق سروش مهر 2399 35002399 35354099 

 دفتر هالل احمر 2372 35002372  

 مرکز مطالعات آب ایران 2370 35002370  

 سالن ورزشی )امتحانات( 2367 35002367  

 رباتیک شاهد 2369 35002369  

 دفتر فنی مخابرات 2222 35002222  آقای صادقیان

همراه اولکیوسک    35354121   

 مسئول مخابرات 2230 35002230  آقای علی مرادی

 شرکت آروند بتن اسپادانا 2665 35002665  

 کارگاه گیاهان داروئی 2377 35002377  آقای کیانی

 سلف آزاد 2689 35002689 35354126 

 کلبه گل   35354190 خانم عسکری
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