حوزه ریاست
عزيز ابراهیمی
محمد رضا خادمی
بهمن حسن شاهی
حمید رضا حسن شاهی
مهدي محمدي
پريوش ظاغر
اسماعیل زرين مو

دفتر رياست
مدير حراست
روابط عمومی و خبر گزاري آنا
مسئول گزينش
رئیس دفتر فرهنگ
كارشناس فرهنگی خواهران
كارشناس فرهنگی برادران

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

400
402
405
304
406
407
408

حوزه معاونت اداری مالي

زهرا شادكام
طاهره زارع
زهره رياحی
سید محمد تقی موسوي
حبیب نعمت الهی
محمد جواد ابراهیمی
فیروزه جهانگیر
محمد زارعی
مصطفی رضايی
رحیم رحیمی
ابراهیم رضايی
هادي نعمتی
نسترن حسن شاهی
مسعود رحیمی

مدير مالی
حسابدار مالی
حسابدار حقوق و دستمزد
حسابدار انبار و پژوهش
امور شاهد و ايثارگر
مسئول صندوق رفاه
امور شهريه
امور شهريه
مدير اداري
مسئول تداركات
اموال و انبار
كارگزينی كاركنان
دبیرخانه (تايپیست)
مسئول دبیرخانه
مهمانسراي دانشگاه
مسئول نقلیه
آبدارخانه ساختمان قديم
نگهبانی ورودي اصلی
نگهبانی ورودي نقلیه
نگهبانی ساختمان 111
شركت تعاونی اعتبار

كاووس نصیري
مهدي كشاورز

ناصر عمادي
محمد فروردين

508
203
204
214
206
509
205
507
410
212
213
215
216
217
219
220
221
226
222
223
224

حوزه معاونت آموزشی

معاون آموزشی و پزوهشی
مدير آموزش
كارگزين هیات علمی
مسئول امتحانات
امتحانات-كارشناس ثبت نمرات
مديريت كالسها ساختمان 111
مديريت كالسها ساختمان قديم
بايگانی آموزش
بايگانی آموزش
كارشناس امور رفاهی
كارشناس علوم پايه
كارشناس روانشناسی و تربیت بدنی
كارشناس عمران و نقشه برداري و
مكانیک و معماري
كارشناس حسابداري  ،آموزش ابتدايی
،برق ،كامپیوتر و تاسیسات

كارشناس تحصیالت تكمیلی
كارشناس پرستاري و مامايی
گروه فنی و مهندسی
گروه پرستاري
گروه مامايی
گروه علوم انسانی
گروه علوم پايه
گروه كشاورزي و منابع طبیعی
گروه معارف و ادبیات

شماره های مرکز تماس

دكتر منیزه اسكندري
لیال رضايی
هاشم اسكندري
روح اله نعمتی
حمید رضا حسن شاهی
سعید نعمت الهی
غالمحسن حسن شاهی
سید نورالدين ناظم السادات
علی حسن شاهی
زهرا يزدانی
طاهره موسوي

معاون آموزشی و پژوهشی
مدير پژوهش و فناوري
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
دفتر مجله اكوفیزيولوژي
ارتباط با صنعت و كارآموزي
امور پايان نامه تحصیالت تكمیلی
امور پايان نامه تحصیالت تكمیلی
مسئول فناوري اطالعات
اطالعات و آمار
كارشناس نرم افزار
مسئول كتابخانه
كتابدار
مسئول آزمايشگاهها
كارگاه عمران
كارگاه مكانیک
آزمايشگاه ژنتیک
آزمايشگاه فیزيک
كارگاه كامپیوتر
آزمايشگاه علوم پايه

احمد حسن شاهی
محمد اسكندري
احمد حسن شاهی
محمد امین ابراهیمی
احمد حسن شاهی
كیافر ابراهیمی
اسداله زارعی
ناظم السادات -مرادي
يداله ابراهیمی
محمد رضا اسكندري
غالمحسین رستمی
نجمه نوروزي
محمد رضا اسكندري
محمد فروردين
معاونت دانشجویي

رضا يارمحمدي
محمد علی اسكندري
فاطمه رضايی
يوسف اسكندري
بهمن نعمتی
لیال حسن شاهی
محمد علی اسكندري
محمد زارعی
اصغر امیري

دفتر معاونت دانشجويی
مدير فرهنگی و دانشجويی
رئیس اداره فارغ التحصیالن
كارشناس فارغ التحصیالن
نقل و انتقاالت ونظام وظیفه
بايگانی فارغ التحصیالن
مركز مشاوره
كارشناس تربیت بدنی
سلف سرويس
بوفه دانشجويی
سلف سرويس خصوصی
مسئول خوابگاه دانشجويی
خوابگاه شماره يک
خوابگاه شماره دو
سالن ورزشی
مركز نشر دانشگاه

500
502
503
504
500
506
502
507
510
511
512
513
514
515
516
630

301
302
303
305
304
306
307
308
309
310
311
312

دفتر رياست

عزيز ابراهیمی

43522482

315

دبیرخانه

مسعود رحیمی

43528036

مدير عمران
تكنسین تاسیسات
كارشناس عمران

مصطفی كاوسی

مدیریت عمران و توسعه
مصطفی رضايی
الماس مهتابی
رضا حسن شاهی

زيبا نعمتی

314

اسداله معصومی
طوبی شادكام

316
317
325
321
409
322
324
326
327

صندوق رفاه دانشجويی
بانک ملی شعبه دانشگاه
حراست
مديريت عمران و توسعه
روابط عمومی
دفتر مجله اكوفیزيولوژي گیاهی
تاكسی تلفنی دانشگاه

071- 4352 3907-12

410
412
413

شماره تلفن های مستقیم دانشگاه

دفتر فرهنگ اسالمی

مینا فردايی
دكتر خاطره صفوي نائینی
دكتر ولی نوذري
دكتر حیدر آقابابا
دكتر حمید رضا میري
دكترمرتضی كشاورز

دكتر منیژه اسكندري
علی اسكندري
علی اسكندري

301
602
602
603
606
604
606
610
606
607
608
609
617
611
612
613
614
615
616

شماره فکس

حاج آقا محمدي

43522854

محمد جواد ابراهیمی

43524807
43526100
43524808
43524806
43528028
43523905
43524404

محمد رضا خادمی
مصطفی رضايی
بهمن حسن شاهی

071- 4352 2482

