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مخابراتکارشناسلندرانیرضا2503

مدیریت برنامھ، بودجھ،تحول اداری و بھره وریکارشناسایزیاحسان2504

مدیریت مالیمدیر مالیمناجاتی پوررضا 2505

مدیریت برنامھ، بودجھ،تحول اداری و بھره وری مدیرگلرخیانمھدی2506

دفتر بودجھ و اعتبارات ، تشکیالت و آمار و اطالعاتکارشناس آماربرقبانیمرضیھ2507

مدیریت برنامھ، بودجھ،تحول اداری و بھره وریکارشناس آموزش و تشکیالت نیروی انسانیعطارمحمود2508

اداره نقلیھمسئول نقلیھارقندعلی2510

اداره تدارکاتسرپرست تدارکاتراستیرضا2511

اداره خدمات؟نقلیھپیمانکار2512

امور حقوقی و قراردادھاسرپرست ادارهشایانحمید2514

حراستمدیرنصرتی پورھادی2515

حراستکارشناس حراستصابری پناهعلی اصغر2516

حراستمسئول دفتر؟؟2517

حراستکارشناسخیرآبادیپروین2518

لطفا"		تغییرات  و  اصالحات  مورد نظر خود را در اسرع وقت از طریق سایت http://www.hsu.ac.ir/118 بخش ارسال نظرات و دیدگاھھا، اعالم نمائید.

جھت مرتب نمودن دفترچھ بر اساس (ستون ھا)	نام یا شماره ھا می توانید بر روی مربع فلش دار ھر ستون کلیک کرده و یکی از گزینھ ھا را انتخاب کنید.

 جھت انتقال یک خط ابتدا کلید FLASH را زده سپس شماره مورد نظر را بگیرید.	این دکمھ در گوشی ھای VOIP بصورت Transfer تعریف شده است.

در گوشی ھایی کھ کلید FLASH ندارد کافی است یکبار آھستھ بر روی قالب زده و سپس شماره گیری نمایید.

جھت اطالع از نحوه کارکرد گوشی ھای اینترنتی VIOP می توانید بھ آدرس http://www.hsu.ac.ir/118 مراجعھ نمایید.

شماره تلفن داخلی مرکزمخابرات   8   و  3001   و   3002    میباشد .

 جھت گرفتن شماره داخل شھر از کد 91 (دیجیتال) و 92 (آنالوگ) استفاده شود.

 جھت جستجوی اسامی و یا شماره تلفنھا از كلیدھای Ctrl+F استفاده نمائید.

 از عالمت (*)	برای جستجوی چندین کاراکتر و از عالمت (؟)	برای جستجوی فقط یک کاراکتر استفاده کنید.											مانند:					خوا؟گاه  ،  26؟2			---							*شناس  ، 22*

دقت نمایید حرف (ی)	صفحھ کلید شما فارسی باشد در غیراینصورت یا تمامی حروف (ی)	دفترچھ را با دستور Replace بھ عربی تغییر دھید و یا از حرف (ی)	در جستجوی خود صرفنظر کنید.

دفترچھ راھنمای تلفن دانشگاه حکیم سبزواری

شما می توانید با افزودن پیش شماره 4401 بھ ابتدای ھر داخلی بطور مستقیم از تمامی نقاط ایران با داخلی مورد نظر ارتباط برقرار نمائید.



کتابخانھ مرکزیبخش امانتایزدیمینا2519

معاونت پژوھشی و فنآوریمعاون پژوھشی و فنآوریفرزانھ کرداحمد2520

معاونت پژوھشی و فنآوریمسئول دفتراشراقیفاطمھ2521

مدیریت پژوھشیمدیر پژوھشیاویسیحمید رضا 2522

معاونت پژوھشی و فنآوریکارشناس پژوھشیعلی آبادیاعظم2523

مدیریت پژوھشیکارشناس پژوھشیبرزوییحمید2524

معاونت فرھنگی اجتماعی و دانشجوییسرپرستصادقی فرفاطمھ2525

معاونت دانشجویی و فرھنگیمدیر فرھنگیشاد نیارسول2526

مدیریت فرھنگیمسئول دفترعمادیراضیھ سادات2527

مدیریت مالیمعاون مدیر مالیدلبریحسن2528

مدیریت عمرانیمدیرامیری راداحسان2530

مدیریت عمرانیکارشناس  عمرانکریمیملیحھ2531

مدیریت عمرانیمسئول دفتر؟؟2532

اداره فنی تعمیر و نگھداری ساختمانھا و تاسیساترئیسزجاجیمھدی2533

معاونت عمرانیکارشناس برقعلوی راشدسید حسین2534

مدیریت عمرانیدبیر عمرانی دانشگاه ھای منطقھ 9 کشورشادحسین2537

اداره تدارکاتکارپردازخرامیدهمصطفی2541

اداره تدارکاتکارپردازبرآبادیحسین2543

گزینشمتصدیتوسلیعلیرضا2544

ھستھ گزینشمدیر ھستھ گزینش طزریعلی محمد2545

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ کتابخانھ مرکزیکتابخانھآبدارخانھ2549

معاونت اداری-مالیمعاونسیاوش پوربھرام2550

معاونت اداری-مالیمسئول دفترخسروجردیمعصومھ2551

مدیریت اداری و پشتیبانیمدیررمضانزادهجمشید2553

گزینشکارشناس مسئول گزینشرازقیزیور2559

اداره کارگزینی و رفاهمسئول كارگزینی اعضاء ھیئت علمیکاللیاحمد2560

اداره کارگزینی و رفاهکارگزین(حضور و غیاب)؟؟2562

اداره کارگزینی و رفاهکارگزینعیدیفاطمھ2563

ھیات رسیدگی بھ تخلفات اداریرئیسرحیم زادهابراھیم2564



انبارکارشناسقریشیسید محمد2566

مدیریت مالیكارشناس مسئول امور دانشجویان شھریھ پردازشکاریسمیھ2569

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیمسئول پاسخگویی  تلفنی معاونت آموزشی معاونت آموزشیپاسخگویی2570

مدیریت مالیمسئول صدور چکدامرودیاکرم2571

مدیریت مالیکارشناس مسئول تنظیم حساب ھا؟؟2572

مدیریت مالیرئیس حسابداری معاونت پژوھشی و فناوری؟؟2575

مدیریت مالیعامل مالی ، تدارکات و حوزه ستادیافشار مقدمعلی اکبر2576

مدیریت مالی???2577

معاونت دانشجویی و فرھنگیعامل مالیربانی فرعلی2578

مدیریت مالیکمک حسابدارقریشیمحمد2579

معاونت فرھنگی اجتماعی و دانشجوییسرپرستصادقی فرفاطمھ2580

اداره رفاه و خدمات دانشجوییسرپرستشھریحبیبھ2581

معاونت دانشجوییمسئول دفتروکمیسیون موارد خاصادیبیالھھ2582

مدیریت دانشجوییمدیرذاکریعلی2583

معاونت دانشجوییکارشناس مطالعات و برنامھ ریزی خوابگاھھاامامی نیافاطمھ2584

اداره امور خوابگاھھاکارپردازکافیمحمود2585

اداره امور خوابگاھھامسئول امور خوابگاھھای برادرانترابیناصر2586

معاونت دانشجوییکارپردازبرھانی نسبولی هللا2587

اداره امور خوابگاھھاکارشناس خوابگاھھای خواھرانکروژدھیسیمین2588

مدیریت دانشجوییمسئول امور خوابگاھھای خواھرانواعظی زھرا2589

مدیریت دانشجوییمسئول امور تغذیھزمانی نژادناھید2590

معاونت دانشجوییکارشناس کمیتھ انضباطیفرھودفراکرم2591

مدیریت دانشجوییکارشناس بھداشت محیط و مسئول واحد بھداشت و درمانحسین آبادیزھرا2592

اداره خدمات رفاه دانشجوییکارشناس تسھیالت رفاھیطالبیاعظم2593

اداره خدمات رفاه دانشجوییکارشناس خدمات دانشجوییعلوی ھوشمنداشرف2594

معاونت آموزشیرئیس حسابداری معاونت آموزشیعلی آبادیمحمد رضا2595

معاونت  دانشجوییکارشناس امور دنشجوییرخصتیحمید رضا 2596

مدیریت دانشجوییکارشناس کامپیوترکفاشعلی2597

دانشگاه حکیم سبزواریرئیسمولویعلی اصغر2600



ریاستکارشناس حوزه دفتر ریاستصادقیمعصومھ2602

ریاست؟ حوزه ریاستمشاوران2603

اداره دبیرخانھ مرکزیمتصدی امور دفتری و بایگانیمعصومیمحسن2606

اداره دبیرخانھ مرکزیمتصدی دبیرخانھکوشکیاکرم2607

اداره دبیرخانھ مرکزیمتصدی دبیرخانھشمس آبادیحسین2608

حوزه دفتر ریاست و روابط عمومیرئیستسنیمیعلی2609

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعین فردمحمد رضا2610

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیمسئول دفترو کارشناس  ھیات ممیزیطبسینرجس2611

مدیریت تحصیالت تکمیلیمعاون مدیر؟؟2612

مدیریت تحصیالت تکمیلیکارشناس پذیرش و ثبت نامدولت آبادیداوود2615

مدیریت تحصیالت تکمیلیرئیس اداره فارغ التحصیالناستاجیاکرم2616

مدیریت آموزشیکارشناس بایگانیاردیبھشتیحمید2618

مدیریت تحصیالت تکمیلیمدیر تحصیالت تکمیلیرستگار پویانیاسکندر2620

مدیریت آموزشیمعاون مدیر آموزشیضیاییمھدی2621

مدیریت آموزشیکارشناس پذیرش و ثبت نامموسوی معینمھدی2623

مدیریت آموزشیکارشناس امتحاناتحسین زادهمیترا2624

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیکارشناس آموزشافچنگیزھرا2625

مدیریت آموزشیکارشناس فارغ التحصیالنفخریھمعصومھ2626

مدیریت آموزشیمدیر آموزشیقدسیعلی رضا2627

مدیریت آموزشیکارشناس خدمات آموزشیمزینانیسیده معصومھ2629

مدیریت آموزشیکارشناس خدمات آموزشیزرقانیرضا2630

معاونت پژوھشی و فنآوریمدیربقائی نژادمجید2632

مدیریت مالیکارشناسباغجریمحمد2633

اداره کارگزینی و رفاهکارگزینزاھدی نژادعلی2634

گروه فناوری و خدمات رایانھ ایرئیسحسینیسید محمد2636

مدیریت فنآوری اطالعاتکارشناس سیستم پژوھشیشھابی پورمجید2638

اداره تربیت بدنیکارشناسطوسی کارگرمحمود2640

اداره تربیت بدنیکارشناسباللیمریم2641

کمیتھ گزینش اعضاء ھیأت علمیکارشناساستیریعزت2642



امور تغذیھاتوماسیون تغذیھ خواھرانبیدیثریا2645

امور تغذیھمتصدی غذاخوریرنجبر اریانیھادی2646

کتابخانھ مرکزیبخش مرجعشھرام فرپروانھ2649

مرکز بھداشت ،درمان و مشاورهمدیرشارهحسین2650

دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیتمدیر نظارت و ارزیابیعارفی جمالعلی اکبر2652

بسیجبسیجبیمھ تکمیلیبسیج کارکنان2653

امور حقوقی و قراردادھامدیر امور حقوقی و قراردادھا و رسیدگی بھ شکایاتبرزوییعباس2654

بسیجبسیجاساتیدبسیج2656

اداره تربیت بدنیمدیراستیریزھرا2657

حوزه دفتر ریاست و روابط عمومی؟ھمکاری ھای علمی و بین المللی و ارتباط بافکس2663

مرکز ھمکاری ھای علمی و بین المللی و ارتباط با صنعتکارشناس روابط بین المللاسدالھ پورزلیخا2664

مرکز ھمکاری ھای علمی و بین المللی و ارتباط با صنعتکارشناسعلی آبادینسرین2665

مرکز ھمکاری ھای علمی و بین المللی و ارتباط با صنعتمدیرفرزیغالمعلی2666

ریاست؟بانوانشورای2667

حوزه ریاست?ھمایش ھای بین المللیدفتر 2669

کتابخانھ مرکزیرییس بقائی نژادمجید2670

کتابخانھ مرکزیمسئول مرکز اطالع رسانیدولت آبادیمحمد2672

کتابخانھ مرکزیطرح غدیربلند نظراقدس2675

کتابخانھ مرکزیمسئول بخش خدمات فنیسجادی نیافاطمھ2676

کتابخانھ مرکزیبخش امانتاستیریصدیقھ2677

انتظاماتانتظامات کتابخانھ مرکزیمطالعھسالن2679

مھمانسرامتصدی پذیرشرحیمیاسماعیل2700

مھمانسراالبیمھمانسراالبی2733

مھمانسرامنزلرحیمیاسماعیل2740

مرکز تحقیقات نانو فنآوریرئیساویسیحمیدرضا2748

دانشكده علوم ورزشیرئیسحقیقیامیر حسین2750

دانشكده علوم ورزشیمسئول دفتر؟؟2751

دانشكده علوم ورزشیفاکس؟؟2753

دانشكده علوم ورزشیكارشناس آموزشامیریطیبھ 2754



دانشكده علوم ورزشیرئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویییار احمدیھادی2755

گروه آسیب شناسی و حرکات اصالحیعضو ھیأت علمیشاھرخیحسین2756

گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشعضوھیأت علمیمعین فردمحمدرضا2757

گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشعضو ھیأت علمیشوشی نسبپروین2758

گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشعضوھیأت علمیبنسبردیعلی2759

گروه بھداشت و طب ورزشمدیر گروهمحمدیمحمد رضا2760

گروه رفتار حركتی عضوھیأت علمیزیدآبادیرسول2761

گروه رفتار حركتی عضو ھیأت علمیشھابیمحمدرضا2762

گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشمدیر گروهعسکریرؤیا2763

گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشعضوھیأت علمیحسینی کاخکعلیرضا2764

گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشعضو ھیأت علمیحقیقیامیر حسین2765

گروه رفتار حركتی عضوھیأت علمیاستیریزھرا2766

گروه بیو مکانیک ورزشعضوھیأت علمیدماوندیمحسن2767

گروه مواد و متالورژیعضو ھیأت علمیالھ بخشیاحمد2768

گروه عمرانکارگاه نقشھ برداریمحسنی کیاعلی اصغر2769

دانشکده فنی و مھندسیرئیسسھیلی فررضا2770

دانشکده فنی و مھندسیمسئول دفترکروژدھیقاسم2771

دانشکده فنی و مھندسیفکس؟؟2773

گروه مواد و متالورژیعضوھیأت علمیعلیشاھی مصطفی2774

گروه مواد و متالورژیمدیر گروهکروجیبھمن2775

گروه مواد و متالورژیعضو ھیأت علمیجبارهمحمد امین2776

گروه عمرانمدیر گروهبھنام طلباحسان2777

گروه مواد و متالورژیعضو ھیأت علمیاویسیحمیدرضا2778

گروه مواد و متالورژیعضوھیأت علمیرمضانعلی زادهحسین2779

گروه مواد و متالورژیعضو ھیأت علمیفرزیغالمعلی2780

گروه مواد و متالورژیعضوھیأت علمیحسینیعلیرضا2781

گروه مواد و متالورژیعضوھیأت علمیابراھیمیغالمرضا2782

گروه مواد و متالورژیعضو ھیأت علمیدانشی فرمحمد حسن2783

گروه عمرانعضوھیأت علمیلزگی نظرگاهمجتبی2784



گروه عمرانعضوھیأت علمیبخشیحسین2785

گروه عمرانعضوھیأت علمیتدین فرغالمرضا2786

گروه عمرانعضوھیأت علمیساقیحسن2787

گروه عمرانعضوھیأت علمیسرکردهحامد2788

گروه عمرانعضوھیأت علمیاسکندری ندافحمید2789

گروه عمرانعضوھیأت علمیشادحسین2790

گروه عمرانعضو ھیأت علمیصادقیعلی اصغر2791

گروه عمرانعضوھیأت علمیطیبی نیامرتضی2792

گروه عمرانعضو ھیأت علمیخسرویحسین2793

گروه مکانیکعضو ھیأت علمیساالریمحمود2794

دانشکده فنی و مھندسیکارشناس آموزشقانعیاسماعیل2795

دانشکده فنی و مھندسیآزمایشگاه متالوگرافیجبارهمحمد امین2796

گروه مواد و متالورژیآزمایشگاه متالوگرافیاویسیحمیدرضا2796

دانشکده فنی و مھندسیآموزشمقدم بجدنیحسین2797

دانشکده فنی و مھندسیمسئول اداره خدمات آموزشی و دانشجوییعباسی صدرعلیرضا2798

گروه عمرانعضو ھیأت علمیجاویدی صباغیانرضا2799

دانشکده فنی و مھندسیآزمایشگاه ارتعاشات؟؟2803

گروه مکانیکعضو ھیأت علمیقلی زادهمحمد2804

گروه مکانیکعضو ھیأت علمیعسکریامیر رضا2805

دانشکده فنی و مھندسیآزمایشگاه میکروسکوپ اتمیاویسیحمید رضا2806

گروه مکانیکعضو ھیأت علمیتقی زادهمحسن2807

گروه مکانیکعضوھیأت علمیخوشنویسعبداالمیر بک2808

گروه مکانیکعضوھیأت علمیرضازادهنیکی2809

گروه مکانیکعضوھیأت علمیعلی نیایدهللا2810

گروه مواد و متالورژی؟خواص مکانیکیآزمایشگاه2811

گروه مکانیکعضوھیأت علمیامیری راداحسان2812

گروه مکانیکعضو ھیأت علمیحسن زاده قاسمیرضا2813

گروه مکانیکعضوھیأت علمیدیمی دشت بیاضسید مھدی2814

گروه مکانیکعضوھیأت علمیاحسانی سرشتعباس2816



گروه مکانیکعضوھیأت علمیسھیلی فررضا2817

گروه مکانیکعضو ھیأت علمیلکزیاناسماعیل2818

گروه مکانیکمدیر گروهھاشمیانعلی2819

دانشکده مھندسی برق و کامپیوتررئیسحاجی پوراحمد2820

دانشکده مھندسی برق و کامپیوترمسئول دفتررجبیموسی الرضا2821

گروه برق و الکترونیکعضو ھیأت علمیبقایی نژادمجید2822

دانشکده مھندسی برق و کامپیوترفکس؟؟2823

گروه مکاترونیکعضو ھیأت علمیحاجی پوراحمد2824

گروه مھندسی پزشکیمدیر گروهحدادنیاجواد 2825

گروه برق و الکترونیکعضو ھیأت علمینژاد شاھرخ آبادیمحمد ھادی2826

گروه برق و الکترونیکعضوھیأت علمیتوکلیحمید2827

گروه برق قدرتعضو ھیأت علمیحاجی آبادیابراھیم2828

گروه برق قدرتعضو ھیأت علمیصمدی بی نیازیمھدی2829

گروه برق قدرتعضو ھیأت علمیاحمدنیامحسن2830

گروه برق قدرتعضوھیأت علمیروشن فکررضا2831

گروه کامپیوترعضو ھیأت علمیفصیح فرزھره2832

گروه كامپیوترعضوھیأت علمیملک زادهمینا2833

گروه برق و الکترونیکعضو ھیأت علمیرضاییمرتضی2834

گروه برق قدرتمدیر گروه برقایلدر آبادیرحیم2835

گروه مکاترونیکعضوھیأت علمیسعیدی امین آبادیسعید2836

گروه مکاترونیکعضوھیأت علمینصرآبادیعباس2837

گروه مکاترونیکعضوھیأت علمیتیراندازحامد2838

گروه کامپیوترمدیر گروهمسعودی فرمینا2839

گروه برق آزمایشگاه پردازش تصویردولت آبادیمنصور2840

گروه برق اتاق پروژه كارشناسیدولت آبادیمنصور2841

دانشکده برقآزمایشگاه ماشینعلوی راشدسید حسین2842

گروه برق کارشناس آزمایشگاهتوکلیانمعظم2843

دانشکده مھندسی برق و کامپیوتررئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی??2844

دانشکده مھندسی برق و کامپیوترکارشناسدولت آبادیفاطمھ2845



گروه برق آزمایشگاه الکترونیک و مداردولت آبادیمنصور2846

گروه مکاترونیکمدیر گروه مکاترونیککرمی مالییعلی2847

گروه مکاترونیکعضو ھیأت علمیسجادی سمانھ سادات2848

دانشکده مھندسی نفت و پتروشیمیرئیساسماعیل نژاداحسان2850

دانشکده مھندسی نفت و پتروشیمیمسئول دفتربیدادشیما سادات2851

گروه مھندسی شیمیعضو ھیأت علمیخوش سیماعلی2852

دانشکده مھندسی نفت و پتروشیمیفکس؟؟2853

دانشکده مھندسی نفت و پتروشیمیکارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده نفتآذین فراعظم2854

دانشکده مھندسی نفت و پتروشیمیآزمایشگاه انتقال حرارتشنواییتکتم2855

گروه مھندسی نفتمدیر گروهحجی آبادیسید حسن2858

گروه مھندسی نفتعضو ھیأت علمیھاشمی زادهعباس2859

گروه مھندسی نفتعضو ھیأت علمیفرخیمحمود2861

گروه مھندسی شیمیمدیر گروهکاظمی بیدختیامین2862

گروه مھندسی شیمیعضو ھیأت علمیمختار حسینیزھرا2863

گروه مھندسی شیمیعضو ھیأت علمینوریسید محمد مھدی2864

گروه مھندسی شیمیعضو ھیأت علمیحیدرزاده درزیحمید2865

انتظاماتانتظامات دانشکده فنی؟؟2866

گروه مکانیکعضوھیأت علمیاعتمادیاحسان2869

دانشکده الھیاتمسئول اداره خدمات آموزشی و دانشجوییخلقیوحید2874

مرکز آموزش ھای آزاد و مجازیکارشناس حسین زادهسیما2879

مدیریت فنآوری اطالعاتمدیربقائی نژادمجید2880

مدیریت فنآوری اطالعاتمسئول مخابرات وکارشناس سخت افزارطبسیسید محسن2884

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیکارشناس فنآوری اطالعاتدولت آبادیسمیرا 2885

حراستکارشناس فنآوری اطالعاتحسینی 2سید محمد2886

مدیریت فنآوری اطالعاتمرکز ISPحسینیسید محمد2887

مدیریت فنآوری اطالعاتاتاق تعمیرات سخت افزارطبسیسید محسن2893

اداره تربیت بدنیمرکز مشاوره ورزش??2895

مرکز بھداشت ،درمان و مشاورهکارشناس دفتر مشاورهبرزوییخدیجھ 2897

مرکز بھداشت ،درمان و مشاوره؟درمانگاهتزریقات2898



مرکز بھداشت ،درمان و مشاورهپذیرشپذیرش؟2899

مرکز بھداشت ،درمان و مشاوره؟دندانپزشکدندانپزشک2901

مدیریت فرھنگیکارشناس مسئول ارزیابی و نظارت تشکلھا و کانون ھای فرھنگیسلیمانیرضا2912

مدیریت فرھنگیکارشناس انجمنھای علمیمھرآبادیطیبھ2913

مدیریت فرھنگیکارشناس سمعی بصریزرقانیعباس2915

گروه عمرانعضو ھیأت علمیشادنیارسول2916

مدیریت فرھنگیکارشناس نشریات و امور اجتماعی و قرانیصاحب الزمانیلیال2918

مدیریت فرھنگیامور انجمن ھای علمینوریمریم2920

معاونت پژوھشی و فنآوری؟آماریاطالعات 2962

?؟خیریھصندوق2963

؟؟بیھقیسالن کنفرانس2964

؟حسابدار کوی دانشگاهمنوچھریونس2965

گروه برق و الکترونیکعضو ھیأت علمیقربان زادهمصطفی2966

گروه برق قدرتمدیر گروهشریف زادهحسین2967

گروه کامپیوترعضو ھیأت علمیثباتی مقدمسمیھ2968

دبیرخانھ مرکزیدفتر پستیوطن دوستفاطمھ2969

دفتر نمایندگی نھاد رھبری؟دفتر نھادفاکس2973

دفتر نمایندگی نھاد رھبری؟مذھبی -فرھنگیکارشناسان2977

دفترنمایندگی نھاد رھبری؟سمعی و بصریکارشناسان2978

مدیریت فناوری اطالعات؟رایانھمرکز 2979

حوزه ریاست؟؟؟2980

گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشعضو ھیأت علمیحجازیکیوان2983

معاونت عمرانیکارشناس طراحی معماریگل ماھیاسدالھ2985

دبیرخانھ بنیاد حامیان؟سلیمانیمحمود رضا2986

مدیریت فنآوری اطالعاتکارشناس رحیمیانبھرام2993

معاونت آموزشیکارشناس آموزشی و تحصیالت تکمیلیفرید نیارضا 2995

مدیریت آموزشیکارشناس فارغ التحصیالنالھامی راداعظم2999

گروه زیست شناسیمدیر گروهواعظی کاخکیمحمد رضا3008

گروه تکنولوژی محیط زیستموزهحیات وحشموزه 3009



گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیخیرآبادیمیترا3010

گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیحسینیسید ابوالفضل3011

گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیکاظمی نورعینیسکینھ3012

گروه تکنولوژی محیط زیستعضو ھیأت علمیکراچیھادی3013

گروه ریاضی كاربردیعضوھیأت علمیجعفرزادهمرتضی3014

گروه تکنولوژی محیط زیستعضو ھیأت علمیذوالفقاریقاسم3015

مدیریت فرھنگیاتاق جشنواره ھا؟؟3019

بانک تجارت -	باجھ مرکزیبانک تجارت -	باجھ مرکزیتجارتبانک3022

انتظاماتانتظامات دانشکده ادبیات؟؟3023

انتظاماتانتظامات دانشکده ادبیات؟؟3024

گروه مرمتمدیر گروهکاویانمجتبی3025

دانشکده ریاضیعضو ھیأت علمیزعفرانیھمھدی3028

گروه تکنولوژی محیط زیستآزمایشگاه تاکسیدرمی ؟؟3030

دانشکده ریاضیکارشناسقادریاکبر3031-2418

گروه آمارمدیر گروهسلیمانیعلیرضا3032

گروه ریاضی كاربردیعضو ھیأت علمیرفیعیامین3033

گروه ریاضی كاربردیعضو ھیأت علمیقلی زادهعبدهللا3034

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیاستاجیعلی اکبر3035

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیرشیدیمرضیھ3036

دانشکده ریاضیرئیسمقدسیغالمرضا3037-2417

دانشکده ریاضیمسئول دفترباغستانیمجتبی3037-2417

دانشکده الھیاتفاکس؟؟3038

آموزش دانشکده ادبیاتکارشناساستاجیعلی اصغر3041

دانشکده ریاضیاتاق جلسات گروه؟؟3042

دانشکده علوم پایھرئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی?	?3043

دانشکده علوم پایھكارشناس خدمات آموزشی??3044

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده علوم انسانی طبقھ 2؟آبدارخانھ3045

گروه ادبیات فارسیعضوھیأت علمیخواجھ ایماحمد3046

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیمقدسیغالمرضا3047



مدیریت فرھنگیتاالر استاد شریعتی؟؟3049

گروه زبان فرانسھعضوھیأت علمیحسین زادهآذین 3051

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیلعل شاطریطیبھ3052

گروه علوم سیاسیعضو ھیأت علمیگلدانیمھدی3053

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیعضوھیأت علمیقدرتیشفیعھ3055

مدیریت فرھنگیجامعھ اسالمی -	خواھران؟؟3056

گروه ادبیات فارسیعضو ھیأت علمیجمشیدیزھرا3058

گروه ادبیات عربعضوھیأت علمیطالبیمحمد علی3059

گروه شیمیعضوھیأت علمیمحمدی زنوزفرخزاد3060

گروه معارف اسالمی???3061

گروه ادبیات عربعضوھیأت علمیخرمی سرحوضکیمھدی3063

گروه ادبیات فارسیعضوھیأت علمیعلوی مقدممھیار3064

گروه ادبیات فارسیعضوھیأت علمیاستاجیابراھیم3065

گروه ادبیات فارسیعضوھیأت علمیرحیمیابوالقاسم3066

گروه ادبیات عربمدیر گروهمجیدیحسن3067

گروه معارف اسالمیعضوھیأت علمیخاتمیسمیھ السادات3069

گروه جغرافیا و برنامھ ریزی شھری و روستاییاتاق پژوھشی و مطالعھ دانشجویان دکتریدکتریدانشجویان3070

دانشکده الھیاترئیسعلویسید محمد کاظم3071

دانشکده الھیاتمسئول دفتربھزادمھری3071

دفتر امور دانشجویان شاھد و ایثارگرکارشناس امور آموزشی و اداری؟؟3072

گروه زبان فرانسھعضوھیأت علمیفسنقریآزاده3073

گروه زبان فرانسھمدیر گروهشھپر رادکتایون3074

گروه زبان انگلیسیعضوھیأت علمیداوودیمحمد3075

دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجوییپارسی نژادمحمود3077-2420

گروه حقوقعضو ھیأت علمیخروشعبدالعزیم3078

گروه ادبیات عرباساتید مدعومدعواساتید3079

مدیریت فرھنگیانجمن جغرافیا و محیط زیست جغرافیا و محیط زیستانجمن3081

مدیریت فرھنگیکانون تئاتر؟؟3082

مدیریت فرھنگیانجمن ادبیات فارسی وحقوقادبیات فارسی وحقوقانجمن 3083



مدیریت فرھنگیکانون قاصدکی برای امروز قاصدکی برای امروز کانون3084

مدیریت فرھنگیانجمن فلسفھ و کالمفلسفھ و کالمانجمن3085

مدیریت فرھنگیکانون نجوم؟؟3086

مدیریت فرھنگیانجمن  زیست شناسی و بیوشیمیزیست شناسی و بیوشیمیانجمن 3087

مدیریت فرھنگیشورای صنفی؟؟3093

مدیریت فرھنگیشورای صنفی؟؟3094

مدیریت فرھنگیقلم و اندیشھ؟؟3095

مدیریت فرھنگیکانون فیلم و عکس فیلم و عکسکانون3096

انتظاماتانتظامات کانونھاوتشکلھا؟؟3097

مدیریت فرھنگیکانون موسیقی؟؟3099

مدیریت فرھنگیانجمن مدیریت آموزشی و ادبیات عربمدیریت آموزشی و ادبیات عربانجمن3100

مدیریت فرھنگیکانون دست ھای تماشا-	زبان ھای ایرانی و کارآفرینیدست ھای تماشا-	زبان ھای ایرانی و کارآفرینیکانون3101

مدیریت فرھنگیامور کانون ھا؟؟3102

مدیریت فرھنگیانجمن زبان فرانسھ وانگلیسی؟؟3103

مدیریت فرھنگیکانون گردشگری و سالمت گردشگری و سالمتکانون 3104

مدیریت فرھنگیانجمن علوم قرآن و حدیث -فقھ و حقوقعلوم قرآن و حدیث -فقھ و حقوقانجمن3105

مدیریت فرھنگیکانون شعر و ادبشعر و ادبکانون3105

مدیریت فرھنگیانجمن علوم سیاسی؟؟3106

مدیریت فرھنگیانجمن روانشناسی و آسیب ھای اجتماعی و ھالل احمرروانشناسی و آسیب ھای اجتماعی و ھالل احمرانجمن3107

مدیریت فرھنگی؟شیمیانجمن3108

مدیریت فرھنگیانجمن فیزیک؟؟3108

گروه زبان انگلیسیعضوھیأت علمیامیریآزیتا3109

دفتر نمایندگی نھاد رھبریمدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاهشرفیمحمود3112

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده علوم انسانی طبقھ 3؟آبدارخانھ3113

گروه تکنولوژی محیط زیستآزمایشگاه  خاکشناسی؟؟3114

اداره خدمات عمومیVIPتشریفاتدفتر3115

گروه زبان انگلیسیعضوھیأت علمیذوالفقارخانیمسلم3116

دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیسباقری نیاحسن3117-2416

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفترباقر آبادیمحمد3117-2416



گروه آمارعضوھیأت علمیمھدی زادهمھدی3118

دانشکده ادبیات و علوم انسانی؟ادبیاتدفتر مجلھ3119

دانشکده ادبیات و علوم انسانیفاکس؟؟3120

گروه زبان انگلیسیعضو ھیأت علمیغنی آبادیسعید3121

گروه فقھ و حقوقعضو ھیأت علمیبرزوییعباس3122

دفتر امور دانشجویان شاھد و ایثارگرمشاوره؟؟3125

گروه  حقوقعضوھیأت علمینجفیحسن3126

دانشکده جغرافیا؟gisکارگاه3127

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیعضو ھیأت علمیعلی آبادیکاظم3129

گروه ادبیات فارسیعضو ھیأت علمیمحمدیانعباس3130

گروه جغرافیای شھریعضو ھیأت علمیانتظاریعلی رضا3131

گروه تکنولوژی محیط زیستمدیر گروه محیط زیستسلطانی فرھادی3132

گروه معارف اسالمیعضوھیأت علمیموحدیفاطمھ3133

انتظاماتانتظامات ورودی اصلی پردیس؟؟3134

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیعضوگروه علوم اجتماعی مركزقدرتیحسین3135

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیعضوھیأت علمیطیبی کارگرجواد3136

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیعضو ھیأت علمیبروغنیمھدی3137

گروه آب و ھوا شناسی ژئومورفولوژیمدیر گروهگلی مختاریلیال3138

گروه علوم تربیتیعضوھیأت علمیکیذوریامیر حسین3139

گروه فلسفھ و حکمت اسالمیعضوھیأت علمیعلویسید محمد کاظم3140

گروه ادبیات فارسیمدیر گروهفتوحی نسباحمد3141

گروه ادبیات عربعضوھیأت علمیشمس آبادیحسین3142

گروه علوم تربیتیعضوھیأت علمیبھرامیفاطمھ3143

گروه ریاضیدانشجویان دوره دکتری خانمھاخانمھادانشجویان دوره دکتری3145

گروه ادبیات عربعضوھیأت علمیگنجعلیعباس3146

گروه فیزیکعضوھیأت علمیفرزانھ کرداحمد3147

گروه آب و ھوا شناسی ژئومورفولوژیعضوھیأت علمیباعقیدهمحمد3148

گروه فیزیککارشناسافضلی فراعظم سادات3149-2414

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیکارشناس مطالعات طرحھای پژوھشیجوادیانسید حمید3150



گروه شیمیکارشناس آزمایشگاهبنی ھاشمیزھره3151-2415

اداره خدمات عمومی؟فضای سبزپیمانکار3152

گروه علوم تربیتیعضوھیأت علمیرمضانیولی هللا3153

گروه فیزیکعضوھیأت علمیعلویعلی اصغر3154

گروه فیزیکمدیر گروهرھنمای علی آبادحسین اصغر3155

مدیریت فرھنگیمجمع اسالمیاسالمی مجمع3156

اداره نقلیھپیمانکار نقلیھ؟؟3157

گروه علوم سیاسیعضو ھیأت علمیحجازیسید نصرهللا3158

گروه فیزیکعضوھیأت علمیمولویعلی اصغر3159

مدیریت فرھنگیبسیج دانشجویی خواھران؟؟3160

مدیریت فرھنگی؟اسالمی خواھرانمجمع3163

گروه فیزیکعضوھیأت علمیکوشکیاحسان3164

مدیریت دانشجوییانجمن خیریھخیریھ برادرانانجمن3165

گروه ادبیات فارسیعضو ھیأت علمیرحیمیمھدی3166

مدیریت فرھنگیجامعھ اسالمی -	برادارن؟؟3167

مدیریت فرھنگیکانون نماز و مناسبتھا؟؟3168

دانشکده مھندسی معماری و شھرسازیدفتر فنیکاویانمجتبی3169

دانشکده مھندسی معماری و شھرسازیآرشیو معماری??3172

گروهgisوسنجش از راه دورعضوھیأت علمیزندیرحمان3173

گروه مرمتکارشناسدالوری مقدممرتضی3174-2421

گروه معماریمدیر گروهباقری سبزوارھادی3175

دانشکده مھندسی معماری و شھرسازیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییفیض آبادیسید ابوالقاسم3176

دانشکده مھندسی معماری و شھرسازیرئیساستاجیحسن3176

گروه شیمیآزمایشگاه تحقیقات شیمی (ارشد)؟؟3177

گروه فقھ و مبانی حقوق اسالمیعضوھیأت علمیرجاییفاطمھ3178

گروه جغرافیا و برنامھ ریزی شھری و روستاییعضوھیأت علمیحسینیسید ھادی3179

گروه فیزیکآزمایشگاه ھستھ ایافضلی فراعظم سادات3180-2414

گروه فیزیکآزمایشگاه ھستھ ایآزادگانبھنام3180

گروه فیزیکآزمایشگاه ھستھ ایمولویعلی اصغر3180



آزمایشگاه ھستھ ایعضو ھیأت علمیباغانیحمید رضا 3180

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیشریفانلیال3181

دانشکده ریاضیفکس؟؟3182

اداره خدمات عمومیپرسنل خدمات دانشکده ادبیات ؟؟3184

اداره خدمات عمومیپیمانکار خدمات؟؟3185

گروه زبان انگلیسیآزمایشگاه زبان 1	؟؟3186

دانشکده الھیات؟اسرارسالن3187

گروه شیمیعضوھیأت علمیحجتیفاطمھ3188

گروه ادبیات عربعضو ھیأت علمیمھدوی آرامصطفی3189

دانشکده مھندسی معماری و شھرسازی?مجلھ معماریدفتر3191

گروه ریاضی محضعضو ھیأت علمیعارفی جمالعلی اکبر3192

گروه آمارعضو ھیأت علمیقدسیعلیرضا3193

گروه مرمتعضوھیأت علمیکاویانمجتبی3194

گروه معماریعضو ھیأت علمیسیاوش پوربھرام3195

گروه ادبیات عربآزمایشگاه زبان 2؟؟3196

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیصادقیقدیر3197

دانشکده جغرافیارئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجوییجمال آبادیجواد3198-2419

مدیریت فرھنگیانجمن ورزشی؟؟3199

دانشکده جغرافیاکارشناس؟؟3200

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی فیزیکبنی ھاشمیزھره3201-2415

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی فیزیکسالمیسیروس 3201

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ ساختمان آزمایشگاھھا 1؟آبدارخانھ3202

گروه شیمیآزمایشگاه معدنی و عمومیادیبیالھھ3203

گروه شیمیآزمایشگاه معدنی و عمومیمھرخواهرویا3203

گروه ادبیات فارسیعضوھیأت علمیدلبریحسن3204

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمینبوی ثالثسید محمد صادق3205

گروه زیست شناسیآزمایشگاه گیاه شناسیرازقندیفرزانھ3206

گروه زیست شناسیآزمایشگاه گیاه شناسیطزریعلی محمد3206

گروه ریاضی كاربردیعضوھیأت علمیباغانیامید3207



گروه زبان انگلیسیعضوھیأت علمیزارعیانغالمرضا3208

گروه حقوقعضوھیأت علمیحکم آبادی علی اکبر3209

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی تجزیھ 1 و تجزیھ دستگاھیبقایریمھدی3211

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی تجزیھ 1 و تجزیھ دستگاھینظریسعید3211

گروه شیمیعضوھیأت علمیطیبیرضا3212

گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشییععضو ھیأت علمیامیدیانزینب3213

دانشكده علوم ورزشیآزمایشگاه علوم ورزشی؟؟3215

گروه فیزیکعضو ھیأت علمیباغانیحمید رضا 3216

گروه معارف اسالمیعضوھیأت علمیموسویابولفضل3217

آزمایشگاه xrdمسئولصباغ زادهریحانھ3219

گروه فیزیکعضو ھیأت علمیباعدیجواد3220

گروه جغرافیا و برنامھ ریزی شھری و روستاییعضو ھیأت علمیحمیدیانعلیرضا3221

گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشییععضوھیأت علمی؟؟3222

گروه آب و ھوا شناسی ژئومورفولوژیعضوھیأت علمیکرمیمختار3223

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیمرکز اسناد؟؟3224

گروه فلسفھ و حکمت اسالمیعضوھیأت علمیصیانتیحسن3225

دانشکده جغرافیامدیر داخلی نشریھزارعیمھدی3226

گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشییععضو ھیأت علمیفغانیاحمد3229

گروه محیط زیستعضوھیأت علمیملوندیحسن3230

گروه جغرافیا و برنامھ ریزی شھری و روستاییمدیر گروه جغرافیاخسرو بیگیرضا3231

دانشکده الھیاتکارشناسموسوی فردسید ابوالفضل3232

گروه فلسفھ و حکمت اسالمیعضو ھیأت علمیباقریمحمد3233

گروه فلسفھ و حکمت اسالمیمدیر گروهارشادی نیامحمد رضا3234

تایپ و تکثیر دانشجوییتایپ و تکثیر دانشجویی؟؟3236

گروه جغرافیا و برنامھ ریزی شھری و روستاییعضوھیأت علمیسلمانی مقدممحمد3237

گروه علوم سیاسیعضو ھیأت علمیموسوی فررضیھ3238

گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیرستگار پویانیاسکندر3239

اداره فنی تعمیر و نگھداری ساختمانھا و تاسیساتتاسیسات دانشکده ادبیات؟؟3240

اداره فنی تعمیر و نگھداری ساختمانھا و تاسیساتتاسیسات دانشکده ادبیات؟؟3241



مدیریت فرھنگیبسیج دانشجویی برادران؟؟3242

مدیریت فرھنگیکانون ھنرھای تجسمی؟؟3243

مدیریت فرھنگینگارخانھ باران؟؟3243

مدیریت فرھنگیکانون انتظار سبز؟؟3244

مدیریت فرھنگیکانون قرآن و عترت ؟؟3244

گروه ریاضی كاربردیعضوھیأت علمیخدادادمحمد تقی3245

دانشکده ادبیات و علوم انسانیاساتید مدعواساتیداتاق3247

گروه شیمیعضوھیأت علمینظریسعید3248

گروه فیزیکعضوھیأت علمیآزادگانبھنام3249

گروه فیزیککارشناس آزمایشگاهفوجیابوالقاسم3250

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده ادبیات طبقھ 3؟آبدارخانھ3251

گروه شیمیمسئول انبار مواد شیمیاییشمس آبادیابوذر3252

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی آلیاحمدیمھناز3253

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی آلیسنچولیمحبوبھ3253

گروه ادبیات عربعضوھیأت علمیفسنقریحجت هللا3254

دفتر نمایندگی نھاد رھبریدفتر حوزه علوم اسالمی دانشگاه -	کارشناس برادرانوحیدپورمھدی3255

مدیریت دانشجوییتریا؟؟3256

امور تغذیھکارشناس ناظر غذاخوریرنجبر اریانیھادی3257

مدیریت فرھنگیانجمن اسالمی-برادران؟؟3258

انتظاماتانتظامات اصلی پردیس (کیوسک)؟؟3259

امور تغذیھآشپزخانھ مرکزینظیف؟3260

گروه علوم سیاسیعضو ھیأت علمیوحیدحمید3261

گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیمالنیانسرین3262

گروه فیزیکآزمایشگاه حالت جامدباعدیجواد3263

گروه فیزیکآزمایشگاه حالت جامدرھنمای علی آبادحسین اصغر3263

امور تغذیھدفتر پیمانکار؟؟3264

امور تغذیھانبار سلف؟؟3265

مدیریت فرھنگیانجمن ریاضی و آمارریاضی و آمارانجمن3266

گروه شیمیعضوھیأت علمیرضایی سرشتاسماعیل3267



كتابفروشیكتابفروشی؟؟3268

دانشکده جغرافیارئیسقلیچی پورزھرا3270

دانشکده جغرافیامسئول دفتروکیلیاکرم3270

دانشکده جغرافیافاکس؟؟3271

گروه ریاضیدانشجویان دوره دکتری آقایانآقایاندانشجویان دوره دکتری3272

دانشکده علوم پایھکمک کارشناسارشادی مقدممحمد مھدی3274

دفتر نمایندگی نھاد رھبریدفتر حوزه علوم اسالمی دانشگاه-	کارشناس خواھرانمیرزا خانزادهزھرا3275

گروه ریاضی محضعضو ھیأت علمیپور میرزاییاعظم3276

گروه معماریعضوھیأت علمیعباس زادهشھاب3277

گروه فقھ و مبانی حقوق اسالمیعضو ھیأت علمیآزیزسید محسن3278

گروه زیست شناسیآزمایشگاه جانور شناسی و میکروبیولوژیشیرازیمھدی3279

گروه زیست شناسیآزمایشگاه جانور شناسی ومیکروبیولوژیحسینیسید ابوالفضل3279

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ ساختمان آزمایشگاھھا 2؟آبدارخانھ3280

گروه فیزیکآزمایشگاه اپتیکرمضانیساریھ3281

گروه فیزیکآزمایشگاه اپتیکفوجیابوالقاسم3281

گروه فیزیکآزمایشگاه فیزیک 3	(دکتری)عزیزیمنا3282

گروه فیزیکآزمایشگاه فیزیک 3	(دکتری)مشایخیمحسن3282

گروه فیزیکآزمایشگاه فیزیک 1رمضانیساریھ3283

گروه زیست شناسیآزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولیخسروجردیفروه3284

گروه زیست شناسیآزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولیصباغ زادهریحانھ3284

گروه زیست شناسیآزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولیعلیزادهفریبا3284

گروه زیست شناسیآزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولیمالنیانسرین3284

گروه زیست شناسیآزمایشگاه بیوشیمی، ژنتیک و زیست سلولیوطن دوستجعفر3284

گروه زیست شناسیآزمایشگاه تحقیقاتی 3کاظمی نورعینیسکینھ3284

آزمایشگاه زیست شناسیعضو ھیأت علمیحسینیسعید3285

گروه زیست شناسیآزمایشگاه جانور شناسیرستگار پویانیاسکندر3285

گروه زیست شناسیآزمایشگاه تحقیقاتی 1کاظمی نورعینیسکینھ3286

گروه زیست شناسیآزمایشگاه تحقیقاتی 1مالنیانسرین3286

گروه زیست شناسیآزمایشگاه زیست سلولیطزریعلی محمد3287



گروه زیست شناسیکارشناس آزمایشگاهصباغ زادهریحانھ3288

گروه زیست شناسیآزمایشگاه جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژیتھجدیسمیھ السادات3289

گروه زیست شناسیآزمایشگاه جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژیعباچیمرضیھ3289

گروه زیست شناسیآزمایشگاه جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژیعرفانیانکبری3289

گروه زیست شناسیآزمایشگاه جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژیعلی آبادیبنت الھدی3289

گروه معماریعضوھیأت علمیباقریھادی3290

گروه زیست شناسیآزمایشگاه فیزیولوژی گیاھی و اکولوژیزمانینرجس3293

گروه زیست شناسیآزمایشگاه فیزیولوژی گیاھی و اکولوژیطزریعلی محمد3293

گروه زیست شناسیآزمایشگاه فیزیولوژی گیاھی و اکولوژیواعظی کاخکیمحمد رضا3293

گروه زیست شناسیآزمایشگاه ژنتیک و بیو شیمی و زیست شناسیوطن دوستجعفر3294

گروه فیزیکآزمایشگاه فیزیک 2ارگیغالمرضا3295

امور تغذیھمسئول آزمایشگاه غذاخوریزمانی نژادناھید3296

دانشکده جغرافیاکارشناسشادحسین3298

گروه فقھ و مبانی حقوق اسالمیعضو ھیأت علمیسلمان زادهجواد 3299

اداره فنی تعمیر و نگھداری ساختمانھا و تاسیساتتاسیسات سازمان مرکزی؟؟3301

حراست؟فیزیکیحفاظت3302

انتظاماتانتظامات سازمان مرکزی؟؟3303

امور تغذیھغذاخوری اساتید و کارکنان  -	ھمگانی؟؟3304

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ ساختمان مرکزی 1؟آبدارخانھ3305

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ ساختمان مرکزی2؟آبدارخانھ3306

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ ساختمان مرکزی 3	؟آبدارخانھ3307

گروه جغرافیا و برنامھ ریزی شھری و روستاییعضو ھیأت علمیزنگنھیعقوب3308

گروه آب و ھوا شناسی ژئومورفولوژیعضو ھیأت علمیفالحغالم عباس3309

دانشکده علوم پایھ؟زیست شناسی ھمایش3310

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ ساختمان مرکزی 4	؟آبدارخانھ3312

مرکز بھداشت ،درمان و مشاورهمشاوراحمدآبادیحسین3313

تاکسیتلفنی3314

گروه شیمیآزمایشگاه محاسبات شیمیایی (ارشد)؟؟3315

اداره خدمات عمومیدفتر تشریفات ھمایشھاتشریفاتدفتر3316



مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیدفتر نشریھنشریھ جغرافیاییدفتر3317

گروه شیمیعضوھیأت علمیمھدویبھنام3319

گروه شیمیعضوھیأت علمیسالمیسیروس3320

گروه زیست شناسیعضو ھیأت علمیصادقی فرفاطمھ3321

گروه شیمیعضوھیأت علمیعباس پورمحسن3322

گروه شیمیمدیر گروه شیمیامیریامیر3323

گروه شیمیعضوھیأت علمیملکیبھروز3324

گروه شیمیعضو ھیأت علمی و دبیر کمیتھ ترفیعبقایریمھدی3325

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیعضو ھیأت علمیزارعیمھدی3326

دانشکده علوم پایھاتاق جلسات؟؟3327

گروه gisو سنجش از راه دورعضو ھیأت علمیدستورانیمصطفی3328

گروه زیست شناسیعضو ھیأت علمیوطن دوستجعفر3329

گروه شیمیآزمایشگاه تحقیقات معدنیطیبیرضا3330

گروه شیمیآزمایشگاه تحقیقات آلیآلیآزمایشگاه3331

گروه فیزیکعضو ھیأت علمیزیرکمحمد 3332

انتظاماتمرکز پیام؟؟3333

گروه شیمیآزمایشگاه تحقیقات تجزیھتجزیھآزمایشگاه3334

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده علوم پایھ طبقھ ؟آبدارخانھ3335

گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیمومنی مقدممجید3336

گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیحجار شوریچھتکتم3337

گروه فیزیکعضوھیأت علمیعلویسید علی اصغر3338

گروه شیمیعضو ھیأت علمیاکبرزادهحامد3339

انتظاماتانتظامات دانشکده علوم پایھ؟؟3340

انتظاماتانتظامات دانشکده علوم پایھ؟؟3341

گروه شیمیعضوھیأت علمیچھکندیمحمد3342

گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیکیخسرویعلیرضا3343

گروه معارف اسالمیمدیر گروه معارفرزمخواهاحمد3344

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیطلوع حقیقیبھناز3346

گروه ریاضی كاربردیمدیر گروهپرتانیانمحمد علی3347



گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیوطن دوستمھدی3348

دانشکده الھیات?؟؟3349

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیپور خاندانیرحیمھ3350

گروه آمارعضو ھیأت علمیعباس نژادملیحھ3351

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیاستاجیاحسان3352

گروه علوم کامپیوترعضو ھیأت علمیامین طوسیمحمود3353

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیبرزنونیعلی3354

گروه ریاضی محضمدیر گروهعلیزادهیاسر3355

گروه حقوقعضو ھیأت علمیپوراسماعیلیعلیرضا3357

گروه تکنولوژی محیط زیستعضو ھیأت علمیپھلوانیعباس3358

انجمن خیریھ؟داورپناهحسین3360

گروه آمارعضوھیأت علمیبلبلیان قالیبافمحمد3361

گروه زبان انگلیسیعضو ھیأت علمیامیریانمحمد رضا3362

گروه زبان انگلیسیمدیر گروهعادلمحمد رضا3363

گروه زبان فرانسھعضو ھیأت علمیکیان دوستمحمد3364

دانشکده علوم پایھفکس؟؟3365

گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشییععضو ھیأت علمیاشتری تفرشعلی رضا3366

گروه معارف اسالمیعضو ھیأت علمیزینلیروح الھ3367

دانشکده ریاضیسایتدانشکده ریاضیسایت3368

گروه  حقوقمدیر گروه حقوقصادق نژادمجید3369

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده علوم انسانی طبقھ 1؟آبدارخانھ3370

گروه علوم تربیتیعضو ھیأت علمینامنیابراھیم3371

گروه علوم سیاسیعضوھیأت علمیقربان پور دشتکیعلی3372

گروه علوم تربیتیمدیر گروهمحبی امینسکینھ3373

گروه زبان فرانسھعضوھیأت علمیچراغیھالھ3374

گروه جغرافیا و برنامھ ریزی شھری و روستاییعضو ھیأت علمیزنگنھمھدی3375

گروه آب و ھوا شناسی ژئومورفولوژیعضوھیأت علمیامیراحمدیابوالقاسم3378

گروه جغرافیا و برنامھ ریزی شھری و روستاییعضوھیأت علمیصفاییمحمد جواد3379

گروه مواد و متالورژیکارگاه نجاری مدرسی نژادعیسی3380



گروه مکانیکآزمایشگاه آیرودینامیك (تونل باد)آیرودینامیك (تونل باد)آزمایشگاه3381

گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشییععضو ھیأت علمییحیاییعلی3382

امور تغذیھسولھ انبار مرکزی تغذیھ؟؟3383

گروه مواد و متالورژیکارگاه ریختھ گریمدرسی نژادعیسی3384

گروه عمرانآزمایشگاه فن آوری ھای نوین بتنیاسکندری ندافحمید3386

گروه مواد و متالورژیكارگاه تراشكاری -	ماشین ابزارمدرسی نژادعیسی3387

گروه عمرانکارگاه اجزاء ساختمانمحسنی کیاعلی اصغر3388

انبارانبار سولھ؟؟3390

گروه جغرافیای شھریعضو ھیأت علمیسلیمانی مقدمھادی3391

گروه مواد و متالورژیکارگاه جوشمدرسی نژادعیسی3392

گروه مواد و متالورژیآزمایشگاه مصالح خاکفرزیغالمعلی3393

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده فنی طبقھ 1؟آبدارخانھ3394

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده برق طبقھ 2؟آبدارخانھ3395

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده نفت؟آبدارخانھ3396

اداره فنی تعمیر و نگھداری ساختمانھا و تاسیساتتاسیسات دانشکده فنی؟؟3397

گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشییععضو ھیأت علمیتابشیعقوب3398

انتظاماتانتظامات ورودی جنوب غربی پردیسجنوب غربیانتظامات3402

انتظاماتانتظامات ورودی جنوب غربی پردیس؟؟3403

انتظاماتانتظامات جنوب شرقی پردیس؟؟3405

مھمانسرا؟بانک 1مھمانسرا3406

مھمانسرا؟بانک2مھمانسرا3407

اداره تربیت بدنیپیمانکار -	دفتر مدیریت اماکن ورزشی؟پیمانکار3408

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ دانشكده علوم ورزشی؟آبدارخانھ3409

دانشكده علوم ورزشیاستخر؟؟3410

دانشكده علوم ورزشیسالن چند منظوره1چند منظورهسالن34111

دانشكده علوم ورزشیسالن چند منظوره2چند منظورهسالن34122

دانشكده علوم ورزشیسالن بدنسازیبدنسازیسالن3413

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه اندیشھ؟؟3414

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه ولیعصر  ؟؟3415



سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه بھار؟؟3416

سرپرستی خوابگاھھای پردیسمجموعھ خوابگاھی گلستان؟؟3417

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه مریم؟؟3419

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه شقایق؟؟3420

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه نرگس؟؟3421

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه یاس؟؟3422

اداره فنی تعمیر و نگھداری ساختمانھا و تاسیساتتاسیسات خوابگاه ولیعصر؟؟3423

اداره فنی تعمیر و نگھداری ساختمانھا و تاسیساتتاسیسات خوابگاه یاس؟؟3424

حراستمھمانسرامھمانسراحراست3425

دفتر نمایندگی نھاد رھبریمھدیھ؟؟3426

شرکت تعاونی چندمنظوره دانشگاهدفتر شرکتشرکت تعاونیدفتر3428

؟؟بازنشستگانکانون3429

اداره خدمات عمومیپرسنل فضای سبز ولیعصرفضای سبزپرسنل 3430

مدیریت دانشجویینانوایی؟؟3431

؟؟دانشجوییآبدارخانھ3433

خدماتآبدارخانھ معاونت آموزشی؟؟3434

خوابگاه اندیشھ؟اندیشھخوابگاه3436

مدیریت مالیکارت خوان مالیمالیکارت خوان3440

معاونت آموزشیکارت خوان آموزشیآموزشیکارت خوان3442

خوابگاه بھار0سرپرستیبھارخوابگاه3445

سرپرستی خوابگاھھای پردیسمجموعھ خوابگاھی گلستان؟؟3448

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه ولیعصر  ؟؟3449

خوابگاه اندیشھ؟اندیشھ2خوابگاه3452

مدیریت مالیتلفن و دورنگار؟؟44410036

??؟؟44410080

اداره خدمات عمومیمرکز مخابرات پردیس؟؟44410104

معاونت اداری-مالیتلفن و دورنگار؟؟44410110

ریاستدورنگار؟؟44410300

ریاستریاست؟؟44410310



اداره تدارکاتتدارکات؟؟44410440

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه اندیشھ؟؟44410460

حراستدورنگار؟؟44410530

حراستحراست؟؟44410540

بانک تجارت -	شعبھ دانشگاه حکیممعاون شعبھ -مقیسھتجارتبانک44410622

دفتر نھادتلفن و دورنگار؟؟44410650

سرپرستی خوابگاھھای پردیسسرپرستی خوابگاه بھار؟؟44410651

مھمانسرامتصدی پذیرشرحیمیاسماعیل44410808

تاکسیتلفنی44411160

معاونت طرح و برنامھتلفن و دورنگار؟؟44411162

امور تغذیھدفتر پیمانکار؟؟44411289

بسیج دانشجوییبسیج دانشجویی؟؟44413866

بانک تجارت -	شعبھ دانشگاه حکیمفکستجارتبانک44414222

بانک تجارت -	شعبھ دانشگاه حکیمرئیس شعبھتجارتبانک44414244

انتشارات دانشجوییانتشارات دانشجویی؟؟44416457

حوزه ریاسترئیس مرکز رشدصباغ زادهریحانھ44641950

حوزه ریاستکارشناسکیخسرویمھسا44641951

مدیریت حراست؟مرکز رشدانتظامات44645537

ریاستدفتر تھرانتھراندفتر88892607

دانشکده علوم پایھرئیساکبرزاده1حامد2450

دانشکده علوم پایھمسئول دفتراقدسیاشرف السادات2451

معاونت اداری-مالیمعاون مدیر اداری و امور پشتیبانیراستیرضا2511

مدیریت فرھنگیفاکس؟؟2529

معاونت عمرانیکارشناس عمرانآزادمرتضی2536

معاونت اداری-مالی؟بازرسیھیات2558

مدیریت مالیکارشناس مسئول حقوق و مزایای پرسنلعباسپوران عباسیمھدی2567

امور مالیتنظیم حساببیدیاکبر2574

ریاستکارشناس دفتر ریاستخیرخواهفھیمھ2601

ریاستکارشناس دفترصادقیمعصومھ2604



ریاستکارشناس حوزه ریاسترکن آبادیھاجر2605

معاونت آموزشیفاکس مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیفکس2613

مدیریت آموزشیبایگانی؟؟2628

معاونت پژوھشیکارشناس محمدی مقدمزھرا2637

مرکز آموزش ھای الکترونیکی و دفتر استعداد ھای درخشانکارشناس فصیح فرمحمد2639

کمیتھ گزینش اعضاء ھیأت علمیدبیرکمیتھزنگنھیعقوب2643

امور تغذیھغذاخوری اساتید و کارکنان -	اختصاصی زمانی نژادناھید2644

دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیتکارشناس بخشیسمیھ2651

اداره دبیرخانھ مرکزیمسئول دبیرخانھ و اتوماسیون اداریصالحی نیارضا2655

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی?اشتغالطرح رشد2659

حوزه دفتر ریاست و روابط عمومیکارشناسرامشینیالھھ2662

صندوق رفاه اعضاء ھیات علمیکارشناس کھکیمریم2697

ریاست؟صنایعدفتر2856

مرکزآموزش ھای آزاد و مجازیمعاونکیخسرویھادی2878

اداره حفاظت فیزیکی و انتظاماتکارشناسمھرآبادیمحمدرضا2888

مدیریت مالی?؟حسابرسان2891

مرکز بھداشت ،درمان و مشاوره؟درمانگاهپزشک2900

مدیریت فرھنگیمعاون مدیر فرھنگی و اجتماعیدلبریمھدی2910

مدیریت فرھنگیسمعی بصری و امور رسانھشریفیمجید2914

مدیریت فرھنگیمسئول سالن شریعتیبینشیدهللا2917

مدیریت فرھنگیکارپردازحالجیانھادی2919

گروه معماریعضو ھیأت علمیصدراموحید2944

دانشکده مھندسی معماری و شھرسازیرئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجوییوفائیحسین2945

دفتر نمایندگی نھاد رھبریمسئول دفتر  نھاد خاتمیجواد 2970

گروه فقھ و مبانی حقوق اسالمیعضو ھیأت علمیخاتمیجواد 2970

دفتر نمایندگی نھاد رھبریمعاون فرھنگیبیدیمصطفی2971

دفتر نمایندگی نھاد رھبریمسئول دفترحسینی نژادسید جماالدین2972

دفتر نمایندگی نھاد رھبریمسئول اجراییپراکسبحان2975

دفتر نمایندگی نھاد رھبریکارشناس واحد خواھرانطبسیمنصوره بیگم2976



اداره خدمات عمومیپرسنل باغات مرکزی؟؟2987
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