
PhoneNumberمحل کارسمتنام خانوادگینام

مخابراتکارشناسلندرانیرضا2503

مدیریت برنامھ، بودجھ،تحول اداری و بھره وریکارشناسایزیاحسان2504

مدیریت مالیمشاور 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

کتابخانھ مرکزیبخش امانتایزدیمینا2519

معاونت پژوھشی و فنآوریمعاون پژوھشی و فنآوریفرزانھ کرداحمد2520

معاونت پژوھشی و فنآوریمسئول دفتراشراقیفاطمھ2521

مدیریت پژوھشیمدیر پژوھشیاویسیحمید رضا 2522

شماره تلفن داخلی مرکزمخابرات   ٨   و  ٣٠٠١   و   ٣٠٠٢    میباشد .

 جھت گرفتن شماره داخل شھر از کد ٩١ (دیجیتال) و ٩٢ (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  ،  ٢۶؟٢   ---       *شناس  ، ٢٢*

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 ۴۴٠١ بھ ابتدای ھر داخلی بطور مستقیم از تمامی نقاط ایران با داخلی مورد نظر ارتباط برقرار نمائید.

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.



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 مالی 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 ٩ 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

معاونت دانشجوییمسئول دفتروکمیسیون موارد خاصادیبیالھھ2582

مدیریت دانشجوییمدیرذاکریعلی2583

معاونت دانشجوییکارشناس مطالعات و برنامھ ریزی خوابگاھھاامامی نیافاطمھ2584

امور خوابگاه ھاکارشناسواعظی زھرا2585

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؟مرکز ھمکاری ھای علمی و بین المللی و ارتباط با صنعتفکس2663

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 ورزشعضو ھیأت علمیمحمدیمحمد رضا2760

تربیت بدنی عمومیمدیر گروهزیدآبادیرسول2761

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 مواد و متالورژیعضو ھیأت علمیاسمعیلیرسول2794

دانشکده فنی و مھندسیکارشناس آموزشقانعیاسماعیل2795
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گروه تکنولوژی محیط زیستآزمایشگاه  خاکشناسی؟؟3114

اداره خدمات عمومیVIPتشریفاتدفتر3115

گروه زبان انگلیسیعضوھیأت علمیذوالفقارخانیمسلم3116

دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیسموسوی فردرضیھ3117

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفترباقر آبادیمحمد3117

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 فارسیعضوھیأت علمیفتوحی 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

مرکز پژوھشی جغرافیایی و اجتماعیکارشناس مطالعات طرحھای پژوھشیجوادیانسید حمید3150

گروه شیمیکارشناس آزمایشگاهبنی ھاشمیزھره3151

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

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

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 ١ ؟؟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 ٢؟؟3196

گروه ریاضی محضعضوھیأت علمیصادقیقدیر3197

دانشکده جغرافیارئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجوییجمال آبادیجواد3198

مدیریت فرھنگیانجمن ورزشی؟؟3199

دانشکده جغرافیاکارشناس؟؟3200

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی فیزیکبنی ھاشمیزھره3201

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی فیزیکسالمیسیروس 3201

اداره خدمات عمومیآبدارخانھ ساختمان آزمایشگاھھا ١؟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 ١ و تجزیھ دستگاھیبقایریمھدی3211

گروه شیمیآزمایشگاه شیمی تجزیھ ١ 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 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 ٣؟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



گروه زیست شناسیعضوھیأت علمیکیخسرویعلی رضا3274

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 ٢؟آبدارخانھ3280

گروه فیزیکآزمایشگاه اپتیکرمضانیساریھ3281

گروه فیزیکآزمایشگاه اپتیکفوجیابوالقاسم3281

گروه فیزیکآزمایشگاه فیزیک ٣ (دکتری)عزیزیمنا3282

گروه فیزیکآزمایشگاه فیزیک ٣ (دکتری)مشایخیمحسن3282

گروه فیزیکآزمایشگاه فیزیک ١رمضانیساریھ3283

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 ٣کاظمی نورعینیسکینھ3284

آزمایشگاه زیست شناسیعضو ھیأت علمیحسینیسعید3285

گروه زیست شناسیآزمایشگاه جانور شناسیرستگار پویانیاسکندر3285

گروه زیست شناسیآزمایشگاه تحقیقاتی ١کاظمی نورعینیسکینھ3286

گروه زیست شناسیآزمایشگاه تحقیقاتی ١مالنیانسرین3286

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
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