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متفرقه

ریاست
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

مسئول دفتر ریاست

علی اکبر سیستانی

مسئول دفتر ریاست

مهدی حیدریان

آبدارخانه ریاست

عباس حیدری -ناصر جعفریان

نمابر دفتر ریاست

-

مشاور و مدیرحقوقی

محمدمهدی حامدیان

مدیر روابط بین الملل

محمدحامد کیانی
راضیه السادات رضوی زاده

کارشناس روابط بین الملل

روابط عمومی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر اصغر عالمیان

دفتر روابط عمومی

محمود بدیعی-محمد بوشاسب

روابط عمومی و دفتر پذیرش آگهی و تبلیغات

احسان مسیبی

مرکز مشاوره و هدایت تحصیلی

احسان مسیبی

حراست و گزینش
عنوان

داخلی

مستقیم

مدیرکل حراست

شهری

مشخصات

محمدجواد فرهنگ
یوسف ضیایی

مسئول دفتر مدیرکل حراست

سید اسماعیل محمدی قریشی

رئیس اداره پرسنلی و اسناد
کارشناس حراست

ابراهیم رضی

دبیرخانه محرمانه

حسین فتحیان

نمابر حراست

-

مدیر گزینش

منصور حسن زاده

کارشناس گزینش

احسان انصاری

کارشناس گزینش

امیر عسکری نژاد

کارشناس صالحیت عمومی هیات اجرائی جذب

علیرضا حقیقی
-

نمابر گزینش

1

معاونت پژوهشی
عنوان

داخلی

مستقیم

معاون پژوهشی

شهری

مشخصات

دکتر مجید طغیانی
فرهاد کرامتی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی

دکتر محمدروح اله یزدانی

مدیرکل پژوهشی

-

نمابر معاونت پژوهشی
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

امید خواجه

پایان نامه معماری -برق وکامپیوتر

رعنا ستایش
محمدحسن جمشیدی -سید علی

دفتر سمعی و بصری

محی الدین جعفری

مسئول کد دهی اساتید و پایان نامه رشته عمران

زیبا آبرویی

امور انتشارات و همایش ها

محدثه ربانی

امور مقاالت پژوهشی

فریناز احمدی
دکتر هادی فرهادی

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه
کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه

منوچهر کرمیان

انتشارات پژوهشی

مسعود گلناری

مسئول کارگاه های آموزشی ()ERDC

مسعود نوروزی
محمد عبادی اصفهانی

رئیس اداره مرکز تحقیقات مطالعات
آموزشی()ERDC

دفتر مجله زبان

مهشید پزشکی

دفتر مجله روانشناسی و برنامه ریزی درسی

منصوره شمسی

دفتر انجمن های علمی

علیرضا صالحی

مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت

اشکبوس نصیری

مرکز مشاوره پژوهشی(اصالت سنجی)

دکتر مژگان احمدی

آبدارخانه بخش معاونت پژوهشی

احمدرضا جیحانی

دفتر توانمند سازی

خانم رضی زاده

2

هیات امناء
عنوان

داخلی

مستقیم

سرپرست دبیرخانه هیات امناء

شهری

مشخصات
دکتر حمیدرضا جوانمرد

اکبر کاظمی

دفتر سرپرست دبیرخانه هیات امناء
نمابر دفتر دبیرخانه هیات امناء

-

کارشناس اداری و مالی استان

حسن عنایتی

کارشناس آموزشی هیات امناء

مجید مالیی نژاد

خزانه داری استان

رسول خانی

خزانه داری استان

جمشید جهانبانی
دکتر سیدحمیدرضا میرطاووسی

کارشناس اداری و مالی استان
کارشناس دانشجوئی فرهنگی استان

علی شهریاری

کارشناس اداره تجهیز و توسعه آزمایشگاه

فاطمه عطائی

دبیرخانه هیات امناء

مریم ملکیان

دبیرخانه هیات امناء

زهره نفری
-

نمابر دبیرخانه

دکتر رسول نظری

رئیس شورای تربیت بدنی استان

-

انتصابات استان

فاطمه عقیلی

کارشناس مسئول امور مالی
دفتر جلسات هیات امناء

-

نماینده ریاست دانشگاه در هیات نظارت و

دکتر فرهاد مصری نژاد

تشکل های استادان و دانشجویان استان

مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگران استان

علی باقری
سیدمحمدرضا لقمانیان -کلودیا وکیلیان

دبیرخانه هیات اجرای جذب استان اصفهان

بازرس کل هیات امناء استان

دکتر مهران مجلسی

باشگاه پژوهشگران جوان استان

دکتر رامتین صادقی
رسول احمدی

آبدارخانه

3

معاونت علوم پزشکی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

معاون علوم پزشکی

دکتر آرش قدوسی

دفتر معاونت علوم پزشکی

سید منصور حسینیان

محمد مومنی

آبدارخانه

معاونت اداری و مالی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

معاون اداری و مالی

مشخصات
دکتر محمد لطیفی

مسئول دفتر معاون اداری و مالی

محمدرضا محرابی

نمابر دفتر معاونت اداری و مالی

-

اسماعیل رحمانی

آبدارخانه

واحد عمران
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

سرپرست امور عمرانی

دکتر مسعود بهمن پور

اداره تعمیرات و نگهداری

مهندس غالمرضا فوقی

کارشناس عمران

مهندس مصطفی متولی

کارشناس عمران

مهندس کیومرث کریمی

کارشناس عمران

مهندس مهدی سلیمی

دفتر فنی

محمد امینی-سعید پوربافرانی-
رسول قضاوی-ناصر عباسی-
منصور هشت مردی

آبدارخانه بخش تعمیرات و نگهداری

محمدعلی جمالی
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امور اداری
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

مدیر کل امور اداری و منابع انسانی

مهندس علی حنایی نژاد

رئیس اداره خدمات

مهندس مصطفی دهقانی

امیرحسین کریمی

رئیس دبیرخانه

علی محمد قضاوی-مجید

دبیرخانه

مهدی پسند
-

نمابر دبیرخانه

محمدرضا باقریان

نامه رسانی(ارسال و مراسالت)

علی آزادمرد

نامه رسانی(اشیاء گم شده)
بسیج اساتید

حسینعلی صنعتگر

آبدارخانه بخش اداری

محمد هادیان نژاد

انتشارات مرکزی

مجید قاسمی

بایگانی اداری

زهرا دهقانی
مریم گودرزی-سعید مشگی

ستاد شاهد و امور ایثارگران

یوسف نجفی راد

مسئول خدمات

کارگزینی کارکنان
عنوان

داخلی

مستقیم

رئیس کارگزینی و رفاه

شهری

مشخصات

عباسعلی احمدی

کارشناس کارگزینی

فرشاد راستی
علی رحیمی

کارشناس کارگزینی(حضور و غیاب)

سعیده بهرامی

کارشناس کارگزینی

محمدرضا موالیی

کارگزینی(بیمه و رفاه)

5

امور مالی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات
دکتر سید محمدرضا پرپینچی

مدیر کل امور مالی
مسئول دفتر مدیر کل امور مالی

نیما آرمانیان

رئیس حسابداری

ناصر امینی
سیدمجید طباطبائی -ماهرخ

حسابداری(حقوق و دستمزد)

شیرازی

حسابداری (صدور سند)

سعید جمشیدپور

رئیس صندوق رفاه

معصومه صالحی

صندوق رفاه دانشجویی

مرضیه تاجمیر

صندوق رفاه دانشجویی

اکرم عظیمی -نسرین بهادران

جواد بیات

رئیس امور شهریه
امور شهریه

-

امور شهریه

مریم صادقی

امور شهریه

اعظم پیرایش

امور شهریه

سارا صالحی

حسابداری( اموال)

عباس شبانیان

حسابداری( اموال)

غالمرضا کارگران

اداره امور قراردادها

علیرضا محمدی اطهر
طهمورث نصرالهی

حسابداری
حسابداری (صندوق)

محسن قضاوی

حسابداری( پژوهشی)

زهرا نورشرق

حسابداری

اکبر زارعان

اداره دفترداری و تهیه صورت های مالی

آرام جعفری
محمدرضا محسنی

حسابداری
حسابداری(بایگانی اسناد)

اکبر امینی

آبدارخانه بخش حسابداری

سعید طباطبائی
-

نمابر شهریه
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اداره پشتیبانی و تجهیزات (تدارکات)
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات
سید محمدرضا طباطبایی

مدیر اداره پشتیبانی و تجهیزات
نمابر مدیر پشتیبانی و تجهیزات

رضا صالحیان

رئیس اداره پشتیبانی و تجهیزات

محمدرضا شفیعی

کارپردازی
کارپردازی(خدمات)

جواد فروغی

کارپردازی

مجید شکری

کارپردازی(دبیرخانه)

مهدی ستاری

کارپردازی(تشریفات)

اصغر محسنی

بسیج کارکنان

رضا صالحیان
اسماعیل رحمانی

آبدارخانه بخش تدارکات

امور برنامه و بودجه
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشصات

مدیر امور اقتصادی

مهندس محمود مالکی

کارشناس برنامه و بودجه

الهام ماست بندزاده

مسئول کارگاه هایERDC

مسعود نوروزی
محمد عبادی اصفهانی

رئیس اداره مرکز تحقیقات مطالعات
آموزشی )(ERDC
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معاونت آموزشی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

معاون آموزشی

دکتر اکبر پیرستانی

دفتر معاونت آموزشی

مهندس رضا شهابی

نمابر معاونت آموزشی

-

مدیر کل آموزش

دکتر مهرداد جعفرپور

رئیس اداره آموزش

سیدمرتضی مرتضوی

رئیس اداره امتحانات

سعید صالحی

اداره امتحانات(کارشناس امتحانات)

علی اصغر یزدانی

اداره امتحانات(ثبت نمرات)

مهدی ایمانی منش

مدیرکارگزین هیات علمی

دکتر رمضانعلی محمودیه

کارگزین هیات علمی(آموزانه-حضور و غیاب اجرایی)

حمیده شاه محمدی

کارگزین هیات علمی(علوم انسانی و حقوق -مدیریت-

احمدرضا عبادی منش

علوم تربیتی و روانشناسی)

کارگزین هیات علمی(فنی و مهندسی-تربیت

احمد شاه حسینی

کارگزین هیات علمی (علوم پزشکی-ترفیع-ارتقاء)

مجید کمالی

بدنی-کشاورزی و منابع طبیعی)

رئیس اداره ارزیابی و نظارت

دکتر حمید عزیزی

کارشناس اداره ارزیابی و نظارت

علیرضا ابراهیم پور

رئیس اداره توسعه آموزش و آموزشهای مجازی و

مهندس رضا شهابی

اداره مطالعات و برنامه ریزی آموزشی

نفیسه پورقاسمی

الکترونیکی

مدیر برنامه ریزی آموزشی

مهندس رامین ساوج

کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی

لیال صبور

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام و امور مهمان ها

سید مصطفی سجادی

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

سید محمدرضا صالحی

امور پرونده دانش آموختگان

محمدرضا عابدینی

کارشناس آموزش

اسماعیل امیری
یوسف بهرامی-نعمت اهلل امینی

آبدارخانه بخش اداره کل آموزش ها
آبدارخانه بخش معاونت آموزشی

مهدی فیروزمند
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معاونت فرهنگی و دانشجویی
عنوان

داخلی

مستقیم

معاون فرهنگی و دانشجویی

شهری

مشخصات
دکتر سعید شریفی
مرتضی صادقی

دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

دکتر محسن شریعتی

مدیرکل دانشجویی
رئیس نقل و انتقاالت دانشجویی

سعید نامجو

دفتر امور رفاه دانشجویی (صدور کارت)

علیرضا صادقی
روح اله ملکی

دفتر نظام وظیفه
آبدارخانه معاونت دانشجویی فرهنگی

احمدرضا محسنی

مدیر اداره دانش آموختگان

مصطفی طغیانی

کارشناس دانش آموختگان

فیروزه بروشک
رمضان دهقانی-احمد باقری

دانش آموختگان(تحویل مدرک)
کارشناس دانش آموختگان

حسین ابراهیمی-رسول باقری

کارشناس دانش آموختگان

مینا ابراهیمی

کارشناس دانش آموختگان(صدور سند)

محمدعلی محمدی

خانم دکتر آزاد

کانون فارغ التحصیلی

حجت االسالم عباسعلی حیدری

دفتر نهاد رهبری
رئیس پژوهش های فرهنگی

حسین کاظمی

کانون قرآن و عترت (برادران)

محمدرضا ولی

کارشناس پژوهش های فرهنگی

اقدس بیگی

کانون قرآن و عترت خواهران

اکرم کاویانی
محمودرضا احسانی

دفتر ستاد اقامه نماز
امور فرهنگی و فوق برنامه

حمیدرضا دهقانی

دفتر فرهنگی و فوق برنامه

-

امور دانشجویی

طیبه یوسفی

دفتر فروغ سبز

مهرداد کرامت پور

مدیر فرهنگی اجتماعی

حاج آقا علی اصغر بیگی
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مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
داخلی

عنوان

مستقیم

شهری

مشخصات
مهندس سیدهادی نیکزاد الحسینی

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات

مهندس مجید مختاری

فناوری اطالعات و ارتباطات
اداره وبومتریک و امور وب سایت ها

مهندس علیرضا مهرنظر

اداره وبومتریک و امور وب سایت ها

مهندس سمیه اصغرزاده

مهندس مهرداد امامی

کارشناس رایانه امور مالی
واحد اتوماسیون اداری

مهندس محمدحسین سمسارزاده

دفتر امور شبکه-تعمیرات سخت افزاری

مهندس روزبه ساغرزاده

واحد سخت افزار و تعمیرات

مهندس صالح رستمی
مهندس ابوالفضل محمدرجبی

واحد نرم افزار

مهندس محمد فاقدی

مسئول آمار و اطالعات

مجید خدادادیان

آبدارخانه فناوری اطالعات

انتظامات ساختمان اندیشه
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

رئیس اداره حفاظت فیزیکی

مشخصات
علیرضا قضاوی

دبیرخانه اداره حفاظت فیزیکی

-

انتظامات ساختمان اندیشه

-

مسئولین شیفت

-

انتظامات تاالر امیرکبیر

-

گروه برق و کامپیوتر
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

مدیر گروه برق

دکتر سیدمهدی سجادیه

انبار گروه برق

احسان عابدی
-

انجمن مهندسی برق و رباتیک
مدیر گروه کامپیوتر(ارشد و دکتری)

دکتر محمدرضا سلطان آقایی

مدیرگروه کامپیوتر(کارشناسی)

دکتر محدثه همدانیان
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دانشکده علوم تربیتی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات
دکتر غالمرضا منشئی

رئیس دانشکده علوم تربیتی

دکتر فریبا کریمی

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده

علیرضا اعظمیان-فیروز نیک آیین

دفتر تشکیل کالس ها

عیسی حیدری-نیکروش

دفتر مشاوره
کارشناس پژوهشی (پایان نامه)

نغمه سعادت

رئیس آموزش دانشکده علوم تربیتی و کارشناس رشته

احسان وارثی

کارشناس آموزش رشته های کارشناسی علوم تربیتی و

مرضیه ذولکتاف

کارشناس آموزش روانشناسی مقطع کارشناسی

جواد زمانی

کارشناس آموزش کارشناسی زبان و کارشناسی و ارشد

مهدی ملکوتی خواه

مدیر گروه زبان(ارشد و دکتری)

دکتر حسین حیدری تبریزی

های دکتری دانشکده
کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم تربیتی و
روانشناسی

مترجمی زبان

دکتر شادی خاتمی

مدیر گروه زبان فرانسه
مدیر گروه زبان عمومی (کارشناسی)

دکتر الهه صادقی

مدیر گروه روانشناسی(کارشناسی)

دکتر هاجر ترکان

مدیر گروه روانشناسی(ارشد و دکتری)

دکتر ایلناز سجادیان

مدیرگروه علوم تربیتی

دکتر نرگس کشتی آرا
دکتر محبوبه سادات فدوی

مدیرگروه مدیریت آموزشی(تمامی مقاطع)

دفتر اساتید زبان

گروه اساتید

دفتر اساتید زبان

گروه اساتید
-

اساتید علوم تربیتی

دفتر اساتید روانشناسی

دکترعلی مهداد

دفتر اساتید روانشناسی

دکتر سید حمید آتش پور

دفتر اساتید روانشناسی

دکتراصغر آقایی

دفتر اساتید علوم تربیتی

خانم ها دکتر سعیدیان-مهدی زادگان-بهادر

دفتر موسس و بنیان گذار دانشگاه

دکتر محمدعلی فروغی

آبدارخانه طبقه اول دانشکده

علی شایان نژاد

آبدارخانه طبقه دوم دانشکده

ناصر صالحی
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دانشکده علوم تربیتی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

انتظامات دانشکده علوم تربیتی

-

انتظامات دانشکده علوم تربیتی(خواهران)

-

دانشکده تربیت بدنی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

رئیس دانشکده تربیت بدنی

مشخصات
دکتر فرزانه تقیان

دفتردار رئیس دانشکده و رئیس اداره

غالمرضا خواجه

دفتر جلسات دانشکده تربیت بدنی

-

معاون آموزشی دانشجویی

-

مدیر گروه تربیت بدنی(ارشد و دکتری)

دکتر رخساره بادامی

مدیرگروه تربیت بدنی)کارشناسی)

دکتر پرستو شمس کهن

مدیرگروه تربیت بدنی(کارشناسی پیوسته)

دکتر رضوان میرصفایی

الهه بلوچستانی

کارشناس پژوهشی

مجتبی ساعی-مهدی مهرابی

کارشناس آموزشی تربیت بدنی
رئیس اداره پژوهش دانشکده

دکتر خسرو جاللی

دفتر اساتید تربیت بدنی

دکتر زهره مشکاتی-
دکترفرزاد کوهیان

کتابخانه دانشکده تربیت بدنی

الهه بلوچستانی

آبدارخانه دانشکده

مرضیه امامی-امیرحسین
عسکری-مسعود انوری

ابوذر لطف اهلل خواجو

رئیس انجمن علمی و پژوهشی

اداره تربیت بدنی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

مدیر اداره تربیت بدنی

احمد صالحی

کارشناس تربیت بدنی خواهران

مریم بابایی
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دانشکده علوم انسانی و حقوق
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

رئیس دانشکده علوم انسانی

دکتر محمد علیمرادی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

رسول سلیمانی
دکتر مهناز گودرزی

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

منصور شریفی

دفترتشکیل کالس ها

هاجر تاجی

کارشناس پژوهشی(پایان نامه)
آموزش کارشناسی حقوق

عسگر ملکوتی خواه

کارشناسی ناپیوسته -ارشد و دکتری حسابداری

عباس ابراهیمی

رئیس آموزش دانشکده

عباس علیزاده

کارشناس اموزش ارشد و دکتری جذا و اقتصاد

سید محمدعلی طباطبائی

کارشناس آموزش دکتری حقوق خصوصی و الهیات و فقه

محمدمهدی شهری

مدیرگروه آموزشی علوم اقتصادی

دکتر سارا قبادی

دفتر اساتید علوم اقتصادی

گروه اساتید

مدیرگروه حسابداری(کارشناسی)

دکترحمزه محمدی خشویی

مدیرگروه حقوق(کارشناسی)

دکتر حسن پاک طینت

مدیرگروه حقوق ( ارشد و دکتری)

دکتر محمد جعفری فشارکی

مدیرگروه ادبیات

دکتر اکرم هراتیان

مدیرگروه الهیات

دکتر محمدرضا شمشیری
دکتر سعید علی احمدی

مدیرگروه حسابداری( ارشد و دکتری)

دکتر سید محمدصادق احمدی

اساتید گروه حقوق

دکتر محمود اشرافی

خانم پورخاقان-رئیسی

اساتید گروه حقوق

سعید جوانمرد

آبدارخانه طبقه اول حوزه ریاست
انتظامات دانشکده علوم انسانی(خواهران)

-

انتظامات دانشکده علوم انسانی(برادران)

-
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دانشکده فنی و مهندسی
عنوان

داخلی

مستقیم

دفتر تشکیل کالس ها

شهری

مشخصات
قاسم شریعتی
دکتر مجید دلشاد

رئیس دانشکده فنی مهندسی
دفتر گروه عمران

مسعود طباطبائی

مدیرگروه عمران

دکتر محمدصادق بیرژندی

مدیرگروه برق

دکتر سیدمهدی سجادیه

مدیرگروه کامپیوتر(ارشد و دکتری)

دکتر محمدرضا سلطان آقایی

مدیرگروه کامپیوتر(کارشناسی)

دکتر محدثه همدانیان

کارشناس پژوهشی برق و کامپیوتر

رعنا ستایش

کارشناس پژوهشی رشته عمران

زیبا آبرویی
عبدالمحمد اسماعیلی

کارشناس آموزشی برق

سیف اله زارعی

کارشناس آموزشی عمران
کارشناس آموزشی ارشد و دکتری عمران

سیدمجتبی صدرعاملی

مهدی شایان فر

کارشناس آموزشی کامپیوتر

گروه اساتید

دفتر اساتید برق
مسئول آزمایشگاه های کامپیوتر

-

آبدارخانه طبقه همکف

محمود کلوشان

آبدارخانه طبقه اول

اکبر اعتصامی

دفتر بسیج دانشکده فنی مهندسی

-

مدیرگروه مهندسی پزشکی و پرتوپزشکی

دکتر فرهاد عظیمی فر
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پژوهشگاه مرکزی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

رئیس پژوهشگاه مرکزی

دکتر واچیک هایراپطیان

مسئول پژوهشگاه مرکزی

مهندس حسین امینی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی پزشکی

کوروش کیقبادی

مرکز تحقیقات پسماند و پساب محیط زیست

دکتر مژگان احمدی

محمد مهدی حامدیان

کشت سلول کشت ویروس

آقای اسماعیلیان

دفتر مدیریت معیاردانش
پذیرش معیار دانش

خانم مسعودی

حسابداری معیار دانش

خانم سعادت
-

آموزش معیاردانش
آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی معیار دانش

خانم اردشیری

اتاق دستگاهی  Gc-Msمعیاردانش

خانم مظفری
خانم اردشیری

آزمایشگاه شیمی معیاردانش

-

بخش میکروبی شرکت معیار دانش
اتاق دستگاهی HPLCمعیاردانش

خانم نادری

آزمایش آماده سازی دستگاهی معیاردانش

-

پژوهشکده برق

دکتر یزدانی

دبیر ساها استان

دکتر محمدمهدی قیصری

مرکز تحقیقات مطالعات آب و دفتر

دکتر فریدا ایرجی

مجله بازیافت مواد آلی در کشاورزی

محیط سازی فیلتراسیون

-

اتاق یخچال وسردخانه و فریزر

-

اتاق دستگاهی اتمیک A.A.Sمعیاردانش

خانم ها فالحیان -یعقوبی

خانم کیانی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

-

انتظامات پژوهشکده مرکزی

مجتبی مومنیان

آبدارخانه طبقه همکف پژوهشکده

دکتر شریفه شاهی

مرکز تحقیقات لیزر
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دانشکده مدیریت( 15خرداد)
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

ریاست دانشکده و مدیر گروه مدیریت

مشخصات

دکتر اکبر اعتباریان

مسئول دفتر رئیس دانشکده

ابراهیم قره داغی
حسینعلی اسماعیلی

دفترتشکیل کالس ها
آموزش مدیریت دولتی و کلیه گرایش ها

منصور یقینی

آموزش مدیریت فرهنگی  ،کسب و کار و

محسن عزیزی

تکنولوژی

سعید امینی

کارشناس پژوهشی(پایان نامه)
مدیر گروه معارف

دکتر محمد موحدیان

اساتید مدیریت

دکتر حمید دوازده امامی-دکتر
علی رشید پور-دکتر ایرج سلطانی
دکتر رضا ابراهیم زاده-دکتر البرز

اساتید مدیریت

قیتانی-دکتر مهرداد صادقی

اعضاء هیات علمی مدیریت

دکتر حمیدرضا پیکری

اعضاء هیات علمی مدیریت

اساتید

اعضاء هیات علمی مدیریت

دکتر آذر قلیزاده-دکتر رضا
اسماعیلی-دکتر پیکانی-دکتر

فرهنگی

فائزه تقی پور-دکتر مجتبی
شاهنوشی

احمد قضاوی-اکبر امینی

آبدارخانه دانشکده مدیریت

-

انتظامات دانشکده

دانشکده دندانپزشکی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات
دکتر مسعود فیض بخش

رئیس دانشکده دندانپزشکی
دفتر رئیس دانشکده دندانپزشکی

رضوان حیدری
-

نمابر دفتر ریاست دانشکده
کارشناس امور دانشجویی دانشکده

فرشته نصر

کارشناس پژوهشی (پایان نامه)

سمیه لطیفی

کارشناس آموزشی دندانپزشکی

رسول احمدی-زهرا طغیانی

انبار دانشکده دندانپزشکی

مهران غالمیان

بخش پریو عمومی

سهیال حافظی
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دانشکده دندانپزشکی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

C.S.Rبخش استریل لوازم دندان پزشکی

مهدی امینی

دفتر تجهیزات دانشکده

حمید داودی

بخش تشخیص

مریم رودباری

بخش پذیرش(صندوق)

مصطفی غالمی-محمد فاتحی

البراتور

آقای عالمه-حجاری-مانیان-خانم
ابراهیمی

محمد گودرزیان

بخش رادیولوژی

مریم حیدریان-فحیمه حسومی

بخش جراحی دندان
بخش اطفال عمومی و تخصصی

پریچهر غلیانی-مریم جاللی زاده

بخش پروتز

نسرین نیکدستی-منیره نیلی

بخش تخصصی پریو

مهری دهقانی

بخش تخصصی اندو

زهرا محمدرضایی

بخش تخصصی ارتو

منصوره حجتی
-

بخش کارورزی

صدیقه صادقی

بخش ترمیمی تخصصی
بخش ترمیمی عمومی

نسرین نادری

معاون پژوهشی دانشکده دندان پزشکی

دکتر لیال پیشه ور

بخش اندو عمومی

زهرا ولی خانی
هاجر شکرچی زاده

دندان پزشکی اجتماعی

راشین یغمایی

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

آتوسا امین زاده گوهری

بخش پاتولوژی
بخش پروتز عمومی

ناهید زارعی

دفتر اساتید دندانپزشکی

گروه اساتید
-

انتظامات دانشکده دندانپزشکی

مهران غالمیان

دفتر دانشکده دندانپزشکی

نوبت دهی از

تلفن گویا کلینیک دندانپزشکی

ساعت 18
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دانشکده پرستاری و مامائی( 7تیر)
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات
دکتر غالمحسین عبدیزدان

رئیس دانشکده پرستاری و مامائی

امیرحسین عقیلی

دفتردار و مدیر داخلی دانشکده
نمابر

دکتر مریم استادشریف

مدیرگروه علوم پایه دانشکده

دکتر الهام داوری

مدیرگروه پرستاری(کارشناسی)
رئیس اداره پژوهش دانشکده

دکتر مهسا سادات موسوی

معاون آموزشی و دانشجویی

دکتر شایسته صالحی

آموزش کارشناسی پرستاری و مامایی

نرجس یوسفی

آموزش ارشد و دکتری پرستاری و مامائی

فرامرز تاجرباشی
-

دفتر اساتید پرستاری و مامائی

لیدا ساسانی

مسئول پراتیک

دکتر بهناز ترکان

مدیرگروه مامائی

سیدمحمدحسین مهدوی

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامائی
آزمایشگاه بیوشیمی

حسین خلخالی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

حسین خلخالی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

-

آزمایشگاه بافت شناسی

-

اساتید گروه پرستاری

-

مدیرگروه اتاق عمل

دکتر الهه پورصدرا

دبیرخانه دانشکده

اعظم اسماعیلی

رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر بهناز ترکان

کارشناس پژوهشی (پایان نامه)

معصومه کاظمی
-

دفتر اساتید گروه مامائی

-

دفتر اساتید گروه مامائی
مدیر گروه پرستاری(ارشدو دکتری)

دکتر مرضیه ضیائی راد

مسئول برنامه ریزی بالینی کارشناسی ارشد

دکتر اکرم ریسمانچیان
-

انجمن علمی پرستاری و مامائی
انتظامات دانشکده پرستاری و مامائی

-

-

اساتید گروه علوم پایه

-

دکتر محمدعلی ضیاء

آبدارخانه دانشکده پرستاری و مامایی

-

سیدمحمد موسوی-محمود ساعدی
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دانشکده معماری
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

دفتر تشکیل کالس ها

مشخصات
مسعود لطیفی
دکتر ناصر حسن پور

مدیر گروه معماری (کارشناسی)
مدیر گروه رشته شهرسازی

دکتر سیدمحمد رشتیان

مدیرگروه معماری( ارشد و دکتری)

دکتر سمر حقیقی

دفتر اساتید معماری

گروه اساتید

دفتر اساتید معماری

گروه اساتید

دفتر اساتید شهرسازی

گروه اساتید

آموزش کارشناسی پیوسته رشته معماری

سیدعبداله حسینی نسب

رئیس آموزشی فنی مهندسی و معماری(دکتری و ارشد

مهندس فرهاد واقعی

معماری)

آموزش کارشناسی ناپیوسته معماری و

مسعود سمیعی فر

کارشناس پژوهشی(پایان نامه)

رعنا ستایش

انتظامات دانشکده معماری(برادران)

-

انتظامات دانشکده معماری(خواهران)

-

پیوسته شهرسازی

علی کاویانی-مهدی زمانی فر

آبدارخانه طبقه همکف

-

دانشکده علوم پایه
عنوان

داخلی

مستقیم

دفتر تشکیل کالس ها

شهری

مشخصات
احمد ترابی
دکتر واچیک هایراپطیان

مدیرگروه علوم پایه

دکترعلی جمشیدی

مدیرگروه ریاضی

گروه اساتید

دفتراساتید گروه ریاضی
مدیرگروه فیزیک

مهندس سیدحسین مویدی

مدیرگروه شیمی

دکتر عباس عابد اصفهانی
دکترعبد الحسین کنگازیان

مدیرگروه زمین شناسی
آزمایشگاه زمین شناسی 1

مهندس پیمان صالحین

آزمایشگاه زمین شناسی 2

مهرالسادات طباطبایی
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دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات
دکتر علیرضا جاللی زند

رئیس دانشکده

مهندس بابک بهاری

مسئول دفتر رئیس دانشکده و مدیر
داخلی

مهدی صاحبان

آبدارخانه ریاست

دکتر حسینعلی اسدی

مدیر پژوهشی دانشکده

دکتر علی سلیمانی

دفتر مجله دانشکده کشاورزی
دفتر تشکیل کالس ها

احمد ترابی

کارشناس پژوهشی(پایان نامه)

بیتا سامی

رئیس آموزش کشاورزی کلیه گرایش ها

سعید قنبری

کارشناس آموزش کشاورزی

-

کارشناس آموزش کشاورزی

-

مدیر گروه تولید ژنتیک گیاهی

دکتر ایمان احمدی

مدیرگروه علوم خاک و آب

دکتر الهام چاوشی

مدیرگروه علوم صنایع غذایی

دکتر هاجر عباسی

مدیرگروه علوم باغبانی

دکتر فریبا خلیلی

مدیرگروه علوم دامی

دکترامیرداور فروزنده

مدیر گروه گیاه پزشکی

دکترریحانه سلیمانی

مدیر گروه محیط زیست

دکترعاطفه چمنی
دکترسید بهنام سروری نژاد

رئیس مرکز تحقیقات مطالعات آب

دکتر احمدی-رمضانی

هیات علمی تمام وقت
دفتر اساتید علوم باغبانی

گروه اساتید

دفتر اساتید صنایع غذایی

گروه اساتید

دفتر اساتید صنایع غذایی

گروه اساتید

دفتر اساتید صنایع غذایی

دکتر مهشید جهادی

دفتر اساتید صنایع غذایی

دکترمحمد فاضل

دفتر اساتید صنایع غذایی

دکترمحمد گلی

دفتر اساتید گیاه پزشکی

گروه اساتید
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دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

دفتر اساتید علوم باغبانی

دکتر کتایون پورسخی

دفتر اساتید علوم باغبانی

دکترداود نادری

دفتر اساتید محیط زیست

دکترمحمدهادی ابو الحسنی

دفتر اساتید علوم خاک

دکتراحمد جاللیان-محمدی

دفتر اساتید علوم خاک

دکترمیترا عطاآبادی -ژیال
بهارلویی

دفتر اساتید محیط زیست

دکتر مژگان احمدی

دفتر اساتید زراعت

دکترمحمدرضا نادری

دفتر اساتید اصالح نباتات

دکتر احمدرضا گل پرور

دفتر کارشناسان آزمایشگاه

کارشناسان آزمایشگاه

رئیس آزمایشگاه ها

مهندس فرزاد فیروزه

آزمایشگاه پژوهشی

مهندس بهروز امامی

آزمایشگاه کارتوگرافی

مهندس علی رضایی نژاد

آزمایشگاه علوم دامی

مهندس احسان توالییان

آزمایشگاه صنایع غذایی 1

مهندس مریم اعرج شیروانی

آزمایشگاه صنایع غذایی 2

مهندس آمنه عالمه

آزمایشگاه شیمی 1

مهندس حبیب اله آل مظفر

آزمایشگاه شیمی 2

مهندس هاجر قدرخواه

آزمایشگاه میکروبیولوژی

مهندس نفیسه قاسمی

آزمایشگاه خاک شناسی 1

مهندس جابر فالح زاده
مهندس جابر فالح زاده

آزمایشگاه خاکشناسی 2

مهندس حمیدرضا لطیفی

آزمایشگاه فیزیک 2

دکترکتایون پورسخی

آزمایشگاه گیاه شناسی

مهندس ژینا زمانی

آزمایشگاه حشره شناسی

-

آزمایشگاه باغبانی

مهندس بهروز امامی

آزمایشگاه زراعت

معصومه رجب پور

کتابخانه و سایت دانشکده

رامین رفیعائی

دبیر انجمن های علمی دانشجویی صنایع غذایی

ابوالفضل برنجیان-حسین هاشمی

آبدارخانه همکف دانشکده
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پژوهشکده اصالح بذر
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

رئیس مرکز تحقیقات اصالح و تولید بذر

مشخصات
دکتر علی سلیمانی
کورش کیقبادی

کارشناس مرکز تحقیقات

دکتر عبدالرضا اقتداری

رئیس شرکت نگین بذر
شرکت نگین بذر

دکترمریم گل آبادی

مسئول امور داخلی

اکبر مشهدی

مسئول گلخانه

آقای غالمی

بیماری شناسی

آقای خزرپور
محمدحسین اعتباریان

آبدارخانه طبقه اول

قطب ترانسژنزیز
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

قطب ترانسژنزیز

مشخصات
احسان توالییان

آزمایشگاه IVF

-

آزمایشگاه اتاق جوجه

-

ژنتیک
ABF

-

گلخانه ها
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

گلخانه شیشه ای

مجید دکترصفایی

گلخانه فضای سبز

مجید دکترصفایی

مرکز تحقیقات و آموزش تولیدات گلخانه ای

-

مدیر مرکز تحقیقات و آموزش تولیدات گلخانه ایی

مجید دکترصفایی
-

گلخانه رز
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مرکز رشد
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری
-

مرکز رشد

مشخصات
الهام خدادادی

مرکز رشد

علی انصاری-کامران صفوی

مرکز رشد

لیال عکاشه

مهمانسرا
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

پذیرش مهمانسرا

-

پذیرش مهمانسرا

-

سالن غذاخوری
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

آشپزخانه

-

انبار مواد غذایی

-

رستوران فجر

-

کتابخانه مرکزی و مسجد
عنوان

داخلی

مستقیم

رئیس کتابخانه مرکزی

شهری

مشخصات
رضا ابراهیمی
نوروزی -جعفری زاده-محمود

کتابخانه همکف

صادقی-اکرم قاسمی
علی اصغر مظاهری-منصوره

کتابخانه طبقه باال

دوستانی

کتابخانه(امور پایان نامه ها)

محمدحسین چنگانیان

کتابخانه(بخش فنی)

خانم ضیائی-خانم بهرامی

-

مسجد (برادران)
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سالن فردوسی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

سالن فردوسی

مشخصات
نعمت اهلل امینی
-

اتاق قرنطینه

خوابگاه خواهران
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

سرپرست خوابگاه

مشخصات
اکرم کیانی

-

خدمات خوابگاه

مهدی لطیفی

کارگاه عمران
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

کارگاه عمومی مکانیک

رسول پورحاجی

کارگاه عمومی معماری

رسول پورحاجی
اصغر جوانمرد

سوله عمران (بخش بتن)
سوله عمران(بخش ازمایشگاه)

حسین غیور

سوله عمران(بخش آزمایشگاه)

-

دفتر اساتید عمران

-

تعاونی مصرف
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

مدیر عامل تعاونی

محمود محسنی

صندوق دار تعاونی

-

نمابر

مجتبی کمال

محصوالت سالم
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انتظامات
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

رئیس اداره حفاظت فیزیکی

علیرضا قضاوی

دبیرخانه اداره حفاظت فیزیکی

محسن عبدالهی

انتظامات درب ورودی(شماره)1

-

انتظامات درب خروجی(شماره )2

-

انتظامات درب خروجی(خواهران)

-

انتظامات دانشکده کشاورزی

-

انتظامات دانشکده کشاورزی(خواهران)

-

انتظامات دانشکده پرستاری مامائی

-

انتظامات دانشکده پرستاری و مامائی(خواهران)

-

انتظامات دانشکده دندانپزشکی

-

انتظامات دانشکده علوم پایه(15خرداد)

-

انتظامات تاالر امیرکبیر

-

انتظامات دانشکده علوم تربیتی

-

انتظامات دانشکده علوم تربیتی(خواهران)

-

انتظامات دانشکده حقوق و علوم انسانی

-

انتظامات دانشکده علوم انسانی (خواهران)

محمد عموآقایی

واحد ترافیک
انتظامات دانشکده معماری

-

انتظامات دانشکده معماری(خواهران)

-

انتظامات ساختمان اندیشه

-

مسئولین شیفت

-

اتاق مانیتورینگ

-

انتظامات پژوهشکده مرکزی

نوراله خدادادی

دفتر خدمات انتظامات
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انبار
داخلی

عنوان

مستقیم

شهری

مشخصات

رئیس انبار

سیدرضا فاطمی

انبارداری(قطعات آزمایشگاهی)

علیرضا کریمی
مسعود هاشمیان

انبارداری(کتاب)
انبارداری

جواد غالمی

انبارداری

عباسعلی صفائی ارشد

انبارداری

علی کاشی
-

سوله انبار(کتاب و مصالح)

نهادهای دانشجویی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

مشخصات

پایگاه شهید چمران (ساختمان بسیج)

محمدحسین حکیم الهی

ساختمان بسیج اتاق خواهران

-

ساختمان بسیج اتاق برادران

-

پایگاه بسیج امام حسین

-

هیئت الزهرا ساختمان فدک

-

تشکل امیرالمومنین

-

پایگاه بسیج حضرت زینب دانشکده پرستاری

-

پایگاه بسیج شهید مطهری دانشکده علوم انسانی

-

تشکل الغدیر

سعید شریفی

دفتر کانون سرو امید

صالح کردگاری
-

دفتر بسیج دانشکده فنی مهندسی
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نقلیه
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

رئیس اداره نقلیه

مشخصات
جعفر دشتی
مهدی زمانی -علی اروجی

دفتر نقلیه

تاکسی تلفنی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

تاکسی تلفنی

مشخصات
آقای شهریاری

بانک ملی
عنوان

داخلی

مستقیم

شهری

رئیس بانک ملی

مشخصات
اسماعیل دانشمند

بانک ملی
کارمندان بانک

سایر مراکز
عنوان

داخلی

مستقیم

صندوق سروش مهر

شهری

مشخصات
فریبا احمدی

رستوران فجر

-

کانون هالل احمر

-

اتاق فرمان تاالر مطهری

رسول هادیان

سالن پذیرایی تاالر مطهری

سعید کیخایی

کانکس همراه اول

آقای محمدی
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