
PhoneNumberکار محلسمتخانوادگی نامنام

شناسی زیست گروهعلمی هیات عضوکیخسرویعلیرضا2452

شیمی گروهگروه مدیرچهکندیمحمد2454

شناسی زیست گروهکارشناسزمانینرجس2455

شناسی زیست گروهشناسی زیست گروه مدیرشوریچه حجارتکتم2456

شناسی زیست گروهعلمی عضوهیأتآبادی دولتسمیه2457

آموزشی معاونتآموزش حوزه خدماتنوی قلعه مهین2460

؟؟آموزشیآبدارخانه2461

نوین فناوری پردیسپردیس رئیسعلویاصغر علی2490

نوین فناوری پردیسدفتر مسئولمحمودیمژگان2491

نوین فناوری پردیسآموزش کارشناسعاشورنیااعظم2492

مخابراتکارشناسلندرانیرضا2503

وری بهره و اداری بودجه،تحول برنامه، مدیریتبودجه کارشناسایزیاحسان2504

وری بهره و اداری بودجه،تحول برنامه، مدیریتمدیر مقدم سلیمانیهادی2506

اطالعات و آمار و تشکیالت ، اعتبارات و بودجه دفترآمار کارشناسبرقبانیمرضیه2507

وری بهره و اداری بودجه،تحول برنامه، مدیریت مسئول کارشناسعطارمحمود2508

پشتیبانی و اداری مدیریتخدمات اداره کارشناسآبادی کریمامیر2509

. میباشد    3002   و   3001  و   8   مرکزمخابرات داخلی تلفن شماره

.استفاده شود (آنالوگ) 92و  (دیجیتال) 91کد  از شهر داخل شماره گرفتن جهت 

. استفاده نمائیدCtrl+Fی اسامی و یا شماره تلفنها از كلیدهای جستجو جهت 

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

.کنید صرفنظر خود جستجوی در (ی) حرف از یا و دهید تغییر عربی به Replace دستور با را دفترچه (ی) حروف تمامی یا غیراینصورت در باشد فارسی شما کلید صفحه (ی) حرف نمایید دقت

سبزواری حکیم دانشگاه تلفن راهنمای دفترچه

. به ابتدای هر داخلی بطور مستقیم از تمامی نقاط ایران با داخلی مورد نظر ارتباط برقرار نمائید4401پیش شماره  افزودن با توانید می شما

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

.کنید انتخاب را ها گزینه از یکی و کرده کلیک ستون هر دار فلش مربع روی بر توانید می ها شماره یا نام (ها ستون) اساس بر دفترچه نمودن مرتب جهت

.است شده تعریف Transfer بصورت VOIP های گوشی در دکمه این. بگیرید را نظر مورد شماره سپس زده را FLASH کلید ابتدا خط یک انتقال جهت 

.نمایید گیری شماره سپس و زده قالب روی بر آهسته یکبار است کافی ندارد FLASH کلید که هایی گوشی در

. مراجعه نماییدhttp://www.hsu.ac.ir/118 آدرس به توانید می VIOP اینترنتی های گوشی کارکرد نحوه از اطالع جهت



پشتیبانی و اداری مدیریتعمومی خدمات اداره سرپرستقانعیاسماعیل2510

مالی و اداری معاونت مدیرراستیرضا2511

قراردادها و حقوقی امورمدیر معاونشایانحمید2514

حراستمدیرپور نصرتیهادی2515

حراست مدیریتاسناد حفاظت اداره رئیسپناه صابریاصغر علی2516

حراستدفتر مسئول؟؟2517

حراستپرسنلی حفاظت مسئول کارشناسخیرآبادیپروین2518

مرکزی کتابخانهها نامه پایان و امانات بخش مسئولایزدیمینا2519

فنآوری و پژوهشی معاونتوفناوری پژوهشی معاونآبادی حاجیابراهیم محمد2520

فنآوری و پژوهشی معاونتدفتر مسئولاشراقیفاطمه2521

پژوهشی مدیریتپژوهشی مدیرنژاد اسماعیلاحسان2522

فنآوری و پژوهشی معاونتپژوهشی کارشناسآبادی علیاعظم2523

پژوهشی مدیریتمالی عاملبیدیاکبر2524

دانشجویی و اجتماعی فرهنگی معاونتفرهنگی مدیرصدر حکیمیموسی2525

فرهنگی و دانشجویی معاونتدانشجویی و فرهنگی معاونشادنیارسول2526

فرهنگی مدیریتفرهنگی مدیریت دفترفرهنگی مدیریتدفتر2527

مالی مدیریتمالی مدیر دلبریحسن2528

پایدار توسعه و عمرانی مدیریتمدیرفکر روشن رضا2530

پایدار توسعه و عمرانی مدیریتاداره رئیسکریمیملیحه2531

پایدار توسعه و عمرانی مدیریتعمرانی حوزه دفترعمرانیدفتر2532

پایدار توسعه و عمرانی مدیریتمدیر معاونزجاجیمهدی2533

عمرانی مدیریتبرق کارشناسرازقندیاصغر2535

پایدار توسعه و عمرانی مدیریتکشور 9 منطقه های دانشگاه عمرانی دبیرشادحسین2537

پایدار توسعه و عمرانی مدیریتتاسیسات کارشناسآبادی کریمهادی2539

تدارکات ادارهکارپردازخرامیدهمصطفی2541

تدارکات ادارهکارپردازبرآبادیحسین2543

گزینشمسئول کارشناستوسلیعلیرضا2544

عمومی خدمات ادارهمرکزی کتابخانه آبدارخانهکتابخانهآبدارخانه2549

مالی-اداری معاونتمالی و اداری معاوننیازی بی صمدیمهدی2550

مالی-اداری معاونتدفتر مسئولخسروجردیمعصومه2551



گزینشگزینش هسته سرپرستفرد موسویابوالفضل سید2559

رفاه و کارگزینی ادارهکارگزینی اداره سرپرستنژاد زاهدیعلی2560

کارگزینیکارگزینی همکارآبادی علیالهدی بنت2562

رفاه و کارگزینی ادارهکارشناسعیدیفاطمه2563

اداری تخلفات به رسیدگی هیاترئیسزاده رحیمابراهیم2564

مالی مدیریتنوین فناوری های حساب تنظیم کارشناسمعصومیزهرا2565

انبارکارشناسدلقندیمحمود2566

مالی مدیریتپرداز شهریه دانشجویان امور مسئول كارشناسشکاریسمیه2569

مالی مدیریتچک صدور مسئولدامرودیاکرم2571

مالی مدیریتنوین فناوری دستمزد حقوق کارشناسنصرآبادیالبنین ام2572

مالی یت مدیراموال امیندلقندی محمود2573

مالی مدیریتقراردادها و تدارکات ، مالی عاملمقدم افشاراکبر علی2576

مالی مدیریت???2577

فرهنگی و دانشجویی معاونتفرهنگی و دانشجویی معاونت مالی عاملفر ربانیعلی2578

مالی مدیریتاموال امینقریشیمحمد سید2579

دانشجویی و اجتماعی فرهنگی معاونتوفرهنگی دانشجویی معاونشادنیارسول2580

ها خوابگاه امورکارشناسنیا اخالصیفرشته2581

دانشجویی معاونتدفتر مسئولکرامتیفرشته2582

دانشجویی مدیریتمدیرذاکریعلی2583

دانشجویی معاونتها خوابگاه امور اداره رئیسنیا امامیفاطمه2584

دانشجویی معاونتدانشجویی وخدمات رفاه اداره کارشناسعبدالهی نجمه2585

خوابگاهها امور ادارهبرادران خوابگاههای امور مسئولترابیناصر2586

دانشجویی معاونتکارپردازنسب برهانیهللا ولی2587

خوابگاهها امور ادارهها خوابگاه امور مسئول کارشناسکروژدهیسیمین2588

دانشجویی مدیریتها خوابگاه امور مسئول کارشناس واعظیزهرا2589

دانشجویی مدیریتتغذیه امور اداره رئیسنژاد زمانیناهید2590

؟؟انضباطیکمیته2591

دانشجویی مدیریت بهداشت مسئول کارشناسآبادی حسینزهرا2592

دانشجویی رفاه خدمات ادارهدانشجویی خدمات و رفاه اداره رئیسطالبیاعظم2593

دانشجویی رفاه خدمات ادارهمسئول کارشناسهوشمند علویاشرف2594



آموزشی معاونتها نامه پایان و التدریس حق- آموزشی مالی عاملآبادی علیرضا محمد2595

دانشجویی معاونتدانشجویی وخدمات رفاه اداره کارشناسشبیریمهدی محمد سید2596

دانشجویی معاونتوآمار  اطالعات فناوری مسئول کارشناسکفاشعلی2597

دانشجویی معاونتدانشجویی معاونت فاکسدانشجوییفاکس2598

دانشجویی معاونتخوابگاهها امور کارشناسزاده محرابیمصطفی2599

سبزواری حکیم دانشگاهدانشگاه سرپرستاسدی زنگنهعلی محمد2600

ریاستریاست حوزه امنا هیات امور کارشناسصادقیمعصومه2602

ریاستبانوان امور مشاورخاتمیسمیه2603

مرکزی دبیرخانه ادارهبایگانی و دفتری امور کارشناسمعصومیمحسن2606

مرکزی دبیرخانه ادارهدبیرخانه متصدیکوشکیاکرم2607

مرکزی دبیرخانه ادارهدبیرخانه متصدیدیواندریخیرالنسا2608

عمومی روابط و ریاست دفتر حوزهعمومی روابط و ریاست دفتر ورئیس رئیس مشاورکوشکیامین2609

تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونتتکمیلی وتحصیالت آموزشی معاونطیبیرضا2610

تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونتممیزی هیات  کارشناس دفترو مسئولطبسینرجس2611

تکمیلی تحصیالت مدیریتتکمیلی تحصیالت کارشناسکالتهمریم2612

تکمیلی تحصیالت مدیریتنام ثبت و پذیرش کارشناسآبادی دولتداوود2615

آموزشی معاونتالتحصیالن فارغ کارشناساستاجیاکرم2616

آموزشی معاونتآموزشی بایگانیدستورانی جواد2617

آموزشی مدیریتبایگانی کارشناساردیبهشتیحمید2618

آموزشی معاونتالتدریس حق کارشناسپذیرشنسرین2619

تکمیلی تحصیالت مدیریتتکمیلی تحصیالت مدیرمهدویبهنام2620

آموزشی مدیریتآموزشی مدیر ضیاییمهدی2621

تکمیلی تحصیالت مدیریتتکمیلی تحصیالت کارشناسفر مهرانسمیه2622

آموزشی مدیریتنام ثبت و پذیرش کارشناسمعین موسویمهدی2623

آموزشی مدیریت امتحانات اداره رئیسزاده حسینمیترا2624

تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونتآموزش کارشناسافچنگیزهرا2625

آموزشی مدیریتالتحصیالن فارغ کارشناسفخریهمعصومه2626

آموزشی مدیریتآموزشی خدمات کارشناسمزینانیمعصومه سیده2629

تکمیلی تحصیالت مدیریتآموزشی خدمات کارشناسزرقانیرضا2630

فنآوری و پژوهشی معاونتآفرینی کار و فناوری مدیرنژاد بقائیمجید2632



ای رایانه خدمات و فناوری گروهرئیسحسینیمحمد سید2636

اطالعات فنآوری مدیریتپژوهشی سیستم کارشناسپور شهابیمجید2638

بدنی تربیت ادارهبدنی تربیت مدیرکارگر طوسیمحمود2640

بدنی تربیت ادارهکارشناسباللیمریم2641

علمی هیئت جذب دبیرخانهمسئول کارشناساستیریعزت2642

تغذیه امورتغذیه اتوماسیون کارشناسبیدیثریا2645

تغذیه امورتغذیه مسئول کارشناساریانی رنجبرهادی2646

علمی هیئت جذب دبیرخانهدبیرخانه کارشناسپور نصرتی علی2648

مرکزی کتابخانهمرجع بخش کتابدارفر شهرامپروانه2649

مشاوره و ،درمان بهداشت مرکزدرمان و بهداشت-مشاوره گروه رئیسنامنیابراهیم2650

کیفیت تضمین و ،ارزیابی نظارت دفترکیفیت تضمین و ارزیابی.نظارت گروه رئیسعادلمحمدرضا2652

بسیجبسیجتکمیلی بیمهکارکنان بسیج2653

قراردادها و حقوقی امورشکایات به رسیدگی و قراردادها و حقوقی امور مدیرآزیزمحسن سید2654

ست ریا حوزه  خانه دبیرمرکزی دبیرخانه ی اداره سرپرستنوی قلعهحسن2655

بسیجبسیجاساتیدبسیج2656

بدنی تربیت ادارهورزشی امور کارشتاسنوی قلعهاله روح2657

ریاست حوزهعمومی روابط کارشناسراد شریفی مجید2661

عمومی روابط و ریاست دفتر حوزه؟صنعت با ارتباط و المللی بین و علمی های همکاری مرکزفکس2663

ایرانی غیر دانشجویان امور و المللی بین علمی های همکاری مدیریتکنسولی امور و الملل بین دانشجویان کارشناسپور اسدالهزلیخا2664

ایرانی غیر دانشجویان امور و المللی بین علمی های همکاری مدیریتالملل بین های همکاری کارشناسآبادی علینسرین2665

ایرانی غیر دانشجویان امور و المللی بین علمی های همکاری مدیریتمدیریت سرپرستسرکردهحامد2666

ایرانی غیر دانشجویان امور و المللی بین علمی های همکاری مدیریتمدیر معاون??2669

مرکزی کتابخانه کتابخانه رئیسآبادی دولتمحمد2672

مرکزی کتابخانه1امانات میز مسئولمولویفاطمه2675

مرکزی کتابخانهنویسی فهرست و فنی خدمات مسئول کارشناسنیا سجادیفاطمه2676

انتظاماتمرکزی کتابخانه انتظاماتمطالعهسالن2679

مهمانسراپذیرش متصدیامین رحیمیاسماعیل2700

مهمانسراالبیمهمانسراالبی2733

مهمانسرامنزلرحیمیاسماعیل2740

فنآوری نانو تحقیقات مرکزرئیساویسیحمیدرضا2748



ورزشی علوم دانشكدهرئیسشهابیرضا محمد2750

ورزشی علوم دانشكدهدفتر مسئول؟؟2751

ورزشی علوم دانشكدهفاکس؟؟2753

ورزشی علوم دانشكدهآموزش كارشناسامیری طیبه2754

ورزشی علوم دانشكدهدانشجویی و آموزشی خدمات اداره رئیساحمدی یارهادی2755

اصالحی حرکات و شناسی آسیب گروهعلمی هیأت عضوشاهرخیحسین2756

ورزش مدیریت و فیزیولوژی گروهعلمی عضوهیأتفرد معینمحمدرضا2757

ورزش مدیریت و فیزیولوژی گروهعلمی هیأت عضونسب شوشیپروین2758

ورزش مدیریت و فیزیولوژی گروهعلمی عضوهیأتبنسبردیعلی2759

ورزش طب و بهداشت گروهعلمی هیأت عضومحمدیرضا محمد2760

عمومی بدنی تربیتعلمی هیات اعضا ترفیع کمیته دبیر و گروه مدیرزیدآبادیرسول2761

 حركتی رفتار گروهعلمی هیأت عضوشهابیمحمدرضا2762

ورزش مدیریت و فیزیولوژی گروهگروه مدیرعسکریرؤیا2763

ورزش مدیریت و فیزیولوژی گروهعلمی عضوهیأتکاخک حسینیعلیرضا2764

ورزش مدیریت و فیزیولوژی گروهعلمی هیأت عضوحقیقیحسین امیر2765

 حركتی رفتار گروهعلمی عضوهیأتاستیریزهرا2766

ورزش مکانیک بیو گروهعلمی عضوهیأتدماوندیمحسن2767

متالورژی و مواد گروهعلمی هیأت عضوبخشی الهاحمد2768

عمران گروهخاک آزمایشگاهخاکآزمایشگاه2769

مهندسی و فنی دانشکدهرئیسشادحسین2770

مهندسی و فنی دانشکدهدفتر مسئولصدقیزهره2771

مهندسی و فنی دانشکدهفکس؟؟2773

متالورژی و مواد گروهعلمی عضوهیأتعلیشاهیمصطفی 2774

متالورژی و مواد گروهعلمی هیئت عضوکروجیبهمن2775

متالورژی و مواد گروهعلمی هیأت عضوجبارهامین محمد2776

عمران گروهعلمی هیات عضوطلب بهناماحسان2777

متالورژی و مواد گروهعلمی هیأت عضواویسیحمیدرضا2778

متالورژی و مواد گروهعلمی عضوهیأتزاده رمضانعلیحسین2779

متالورژی و مواد گروهعلمی هیأت عضوفرزیغالمعلی2780
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انتظاماتکانونهاوتشکلها انتظامات؟؟3097

فرهنگی مدیریتموسیقی کانون؟؟3099

فرهنگی مدیریتعرب ادبیات و آموزشی مدیریت انجمنعرب ادبیات و آموزشی مدیریتانجمن3100

فرهنگی مدیریتکارآفرینی و ایرانی های زبان- تماشا های دست کانونکارآفرینی و ایرانی های زبان- تماشا های دستکانون3101

فرهنگی مدیریتها کانون امور؟؟3102

فرهنگی مدیریتوانگلیسی فرانسه زبان انجمن؟؟3103

فرهنگی مدیریت سالمت و گردشگری کانونسالمت و گردشگری کانون3104

فرهنگی مدیریتحقوق و فقه- حدیث و قرآن علوم انجمنحقوق و فقه- حدیث و قرآن علومانجمن3105

فرهنگی مدیریتادب و شعر کانونادب و شعرکانون3105

فرهنگی مدیریتسیاسی علوم انجمن؟؟3106

فرهنگی مدیریتاحمر هالل و اجتماعی های آسیب و روانشناسی انجمناحمر هالل و اجتماعی های آسیب و روانشناسیانجمن3107

فرهنگی مدیریت؟شیمیانجمن3108

فرهنگی مدیریتفیزیک انجمن؟؟3108

انگلیسی زبان گروهگروه مدیرامیریآزیتا3109

رهبری نهاد نمایندگی دفتردانشگاه اسالمی علوم حوزه مدیربیدی مصطفی3112

عمومی خدمات اداره3 طبقه انسانی علوم دانشكده آبدارخانه؟آبدارخانه3113

زیست محیط تکنولوژی گروهزیست محیط های آالینده  آزمایشگاهزیست محیط های ؟آالیندهآزمایشگاه3114



عمومی خدمات ادارهVIPتشریفاتدفتر3115

انگلیسی زبان گروهعلمی عضوهیأتذوالفقارخانیمسلم3116

انسانی علوم و ادبیات دانشکده انسانی وعلوم ادبیات دانشکده سرپرستکیذوریحسین امیر3117

انسانی علوم و ادبیات دانشکدهدفتر مسئولفر سبحانیحمزه3117

آمار گروهعلمی عضوهیأتزاده مهدیمهدی3118

انسانی علوم و ادبیات دانشکده؟ادبیاتمجله دفتر3119

انسانی علوم و ادبیات دانشکدهفاکس؟؟3120

انگلیسی زبان گروهعلمی هیأت عضوآبادی غنیسعید3121

حقوق و فقه گروهعلمی هیأت عضوبرزوییعباس3122

ایثارگر و شاهد دانشجویان امور دفترمشاوره؟؟3125

حقوق  گروهعلمی عضوهیأتنجفیحسن3126

جغرافیا دانشکده؟gisکارگاه3127

اجتماعی و جغرافیایی پژوهشی مرکزعلمی هیأت عضوآبادی علیکاظم3129

فارسی ادبیات گروهعلمی هیأت عضومحمدیانعباس3130

شناسی هوا و آب گروهگروه مدیرانتظاریرضا علی3131

زیست محیط تکنولوژی گروهگروه مدیرفر سلطانیهادی3132

اسالمی معارف گروهعلمی عضوهیأتموحدیفاطمه3133

انتظاماتپردیس اصلی ورودی انتظامات؟؟3134

پژوهشی مرکز اجتماعی علوم گروهعلمی هیات عضوقدرتیحسین3135

اجتماعی و جغرافیایی پژوهشی مرکزاجتماعی و جغرافیایی پژوهش مرکز دفتر??3136

پژوهشی مرکز اجتماعی علوم گروهعلمی هیأت عضوبروغنیمهدی3137

ژئومورفولوژی شناسی هوا و آب گروهدانشگاه شورای دبیر-علمی هیات عضومختاری گلیلیال3138

تربیتی علوم گروهعلمی عضوهیأتکیذوریحسین امیر3139

اسالمی حکمت و فلسفه گروهعلمی عضوهیأتعلویکاظم محمد سید3140

فارسی ادبیات زبان گروه علمی هیئت عضومنش صادقیعلی3141

عرب ادبیات گروهعلمی عضوهیأتآبادی شمسحسین3142

تربیتی علوم گروهعلمی عضوهیأتبهرامیفاطمه3143

ریاضی گروهخانمها دکتری دوره دانشجویانخانمهادکتری دوره دانشجویان3145

عرب ادبیات گروهعلمی عضوهیأتگنجعلیعباس3146

فیزیک گروهعلمی عضوهیأتکرد فرزانهاحمد3147



ژئومورفولوژی شناسی هوا و آب گروهعلمی عضوهیأتباعقیدهمحمد3148

پایه علوم دانشکدهپایه علوم دانشکده مسئول کارشناسفر افضلیالسادات اعظم3149

اجتماعی و جغرافیایی پژوهشی مرکزپژوهشی طرحهای مطالعات کارشناسجوادیانحمید سید3150

شیمی گروهآزمایشگاه کارشناسهاشمی بنیزهره3151

عمومی خدمات اداره؟سبز فضایپیمانکار3152

تربیتی علوم گروهعلمی عضوهیأترمضانیهللا ولی3153

فیزیک گروهعلمی عضوهیأتعلویاصغر علی3154

فیزیک گروهعلمی هیات عضوآباد علی رهنمایاصغر حسین3155

فرهنگی مدیریتاسالمی مجمع اسالمیمجمع3156

نقلیه ادارهنقلیه پیمانکار؟؟3157

سیاسی علوم گروهعلمی هیأت عضوحجازینصرهللا سید3158

فیزیک گروهعلمی عضوهیأتمولویاصغر علی3159

فرهنگی مدیریتخواهران دانشجویی بسیج؟؟3160

فرهنگی مدیریت؟خواهران اسالمیمجمع3163

فیزیک گروهعلمی عضوهیأتکوشکیاحسان3164

دانشجویی مدیریتخیریه انجمنبرادران خیریهانجمن3165

فارسی ادبیات گروهعلمی هیأت عضورحیمیمهدی3166

فرهنگی مدیریتبرادارن-  اسالمی جامعه؟؟3167

فرهنگی مدیریتمناسبتها و نماز کانون؟؟3168

شهرسازی و معماری مهندسی دانشکدهفنی دفتر مدیرکاویانمجتبی3169

شهرسازی و معماری مهندسی دانشکدهمعماری آرشیو??3172

دور راه از وسنجشgisگروهعلمی عضوهیأتزندیرحمان3173

مرمت گروهمرمت های کارگاه کارشناسمقدم دالوریمرتضی3174

معماری گروهگروه مدیرسبزوار باقریهادی3175

شهرسازی و معماری مهندسی دانشکدهدفتر مسئولآبادی فیضابوالقاسم سید3176

شهرسازی و معماری مهندسی دانشکدهوشهرسازی معماری مهندسی دانشکده رئیسزاده عباسشهاب3176

شیمی گروه(ارشد) شیمی تحقیقات آزمایشگاه؟؟3177

اسالمی حقوق مبانی و فقه گروهعلمی عضوهیأترجاییفاطمه3178

روستایی و شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروهعلمی عضوهیأتحسینیهادی سید3179

ای هسته آزمایشگاهعلمی هیأت عضوباغانی رضا حمید3180



فیزیک گروهای هسته آزمایشگاهفر افضلیسادات اعظم3180

فیزیک گروهای هسته آزمایشگاهآزادگانبهنام3180

فیزیک گروهای هسته آزمایشگاهمولویاصغر علی3180

محض ریاضی گروهگروه مدیرشریفانلیال3181

ریاضی دانشکدهفکس؟؟3182

عمومی خدمات اداره ادبیات دانشکده خدمات پرسنل؟؟3184

عمومی خدمات ادارهخدمات پیمانکار؟؟3185

انگلیسی زبان گروه 1 زبان آزمایشگاه؟؟3186

الهیات دانشکده؟اسرارسالن3187

شیمی گروهعلمی عضوهیأتحجتیفاطمه3188

عرب ادبیات گروهعلمی هیأت عضوآرا مهدویمصطفی3189

شهرسازی و معماری مهندسی دانشکده?معماری مجلهدفتر3191

محض ریاضی گروهعلمی هیأت عضوجمال عارفیاکبر علی3192

آمار گروهعلمی هیأت عضوقدسیعلیرضا3193

مرمت گروهعلمی عضوهیأتکاویانمجتبی3194

معماری گروهعلمی هیأت عضوپور سیاوشبهرام3195

عرب ادبیات گروه2 زبان آزمایشگاه؟؟3196

محض ریاضی گروهعلمی عضوهیأتصادقیقدیر3197

جغرافیا دانشکدهدانشجویی و آموزشی خدمات اداره رئیسآبادی جمالجواد3198

فرهنگی مدیریتورزشی انجمن؟؟3199

جغرافیا دانشکدهجغرافیا دانشکده دکتری دانشجویان سایت؟؟3200

شیمی گروهفیزیک شیمی آزمایشگاهسالمی سیروس3201

شیمی گروهفیزیک شیمی آزمایشگاههاشمی بنیزهره3201

عمومی خدمات اداره1 آزمایشگاهها ساختمان آبدارخانه؟آبدارخانه3202

شیمی گروهعمومی و معدنی آزمایشگاهادیبیالهه3203

شیمی گروهعمومی و معدنی آزمایشگاهمهرخواهرویا3203

فارسی ادبیات گروهعلمی عضوهیأتدلبریحسن3204

محض ریاضی گروهعلمی عضوهیأتثالث نبویصادق محمد سید3205

شناسی زیست گروهشناسی گیاه آزمایشگاهطزریمحمد علی3206

شناسی زیست گروهشناسی گیاه آزمایشگاهرازقندیفرزانه3206



كاربردی ریاضی گروهعلمی عضوهیأتباغانیامید3207

انگلیسی زبان گروه علمی هیئت عضوزارعیانغالمرضا3208

حقوق گروهگروه مدیر آبادی حکماکبر علی3209

شیمی گروهدستگاهی تجزیه و 1 تجزیه شیمی آزمایشگاهبقایریمهدی3211

شیمی گروهدستگاهی تجزیه و 1 تجزیه شیمی آزمایشگاهنظریسعید3211

شیمی گروهعلمی عضوهیأتطیبیرضا3212

تشییع تاریخ و حدیث و قرآن علوم گروهعلمی هیأت عضوامیدیانزینب3213

الهیات دانشکده آموزشآموزش کارشناسرضاییجمیله3215

فیزیک گروهعلمی هیأت عضوباغانی رضا حمید3216

اسالمی معارف گروهعلمی عضوهیأتموسویابولفضل3217

xrd آزمایشگاهمسئولزاده صباغریحانه3219

فیزیک گروهعلمی هیأت عضوباعدیجواد3220

روستایی و شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروهعلمی هیأت عضوحمیدیانعلیرضا3221

تشییع تاریخ و حدیث و قرآن علوم گروهعلمی عضوهیأت؟؟3222

ژئومورفولوژی شناسی هوا و آب گروهعلمی عضوهیأتکرمیمختار3223

اجتماعی و جغرافیایی پژوهشی مرکزاسناد مرکز؟؟3224

اسالمی حکمت و فلسفه گروهعلمی عضوهیأتصیانتیحسن3225

اسالمی حقوق مبانی و فقه گروهگروه مدیرخاتمیجواد سید3229

زیست محیط گروهعلمی عضوهیأتملوندیحسن3230

روستایی و شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروهعلمی هیات عضوبیگی خسرورضا3231

اسالمی حقوق مبانی و فقه گروهگروه کارشناسفرد موسویابوالفضل سید3232

اسالمی حکمت و فلسفه گروه علمی هیئت عضوباقریمحمد3233

اسالمی حکمت و فلسفه گروهگروه مدیرنیا ارشادیرضا محمد3234

دانشجویی تکثیر و تایپدانشجویی تکثیر و تایپ؟؟3236

روستایی و شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروهعلمی عضوهیأتمقدم سلمانیمحمد3237

سیاسی علوم گروهعلمی هیأت عضوفر موسویرضیه3238

شناسی زیست گروهعلمی عضوهیأتپویانی رستگاراسکندر3239

تاسیسات و ساختمانها نگهداری و تعمیر فنی ادارهادبیات دانشکده تاسیسات؟؟3240

تاسیسات و ساختمانها نگهداری و تعمیر فنی ادارهادبیات دانشکده تاسیسات؟؟3241

فرهنگی مدیریتبرادران دانشجویی بسیج؟؟3242



فرهنگی مدیریتباران نگارخانه؟؟3243

فرهنگی مدیریتتجسمی هنرهای کانون؟؟3243

فرهنگی مدیریتسبز انتظار کانون؟؟3244

فرهنگی مدیریت عترت و قرآن کانون؟؟3244

كاربردی ریاضی گروهعلمی عضوهیأتخدادادتقی محمد3245

انسانی علوم و ادبیات دانشکدهمدعو اساتیداساتیداتاق3247

شیمی گروهعلمی عضوهیأتنظریسعید3248

فیزیک گروهعلمی عضوهیأتآزادگانبهنام3249

فیزیک گروهآزمایشگاه کارشناسفوجیابوالقاسم3250

عمومی خدمات اداره3 طبقه ادبیات دانشكده آبدارخانه؟آبدارخانه3251

شیمی گروهشیمیایی مواد انبار مسئولآبادی شمسابوذر3252

شیمی گروهآلی شیمی آزمایشگاهاحمدیمهناز3253

شیمی گروهآلی شیمی آزمایشگاهسنچولیمحبوبه3253

عرب ادبیات گروهعلمی عضوهیأتفسنقریهللا حجت3254

رهبری نهاد نمایندگی دفتر دانشگاه اسالمی علوم حوزه دفتر برادران کارشناس؟؟3255

دانشجویی مدیریتتریا؟؟3256

تغذیه امورتغذیه امور کارشناساریانی رنجبرهادی3257

فرهنگی مدیریتبرادران-اسالمی انجمن؟؟3258

انتظامات(کیوسک) پردیس اصلی انتظامات؟؟3259

تغذیه امورمرکزی آشپزخانه سالن؟؟3260

اقتصاد گروهعلمی هیات عضوعلویاحسان سید3261

شناسی زیست گروهعلمی عضوهیأتمالنیانسرین3262

فیزیک گروهجامد حالت آزمایشگاهآباد علی رهنمایاصغر حسین3263

فیزیک گروهجامد حالت آزمایشگاهباعدیجواد3263

تغذیه امورپیمانکار دفتر؟؟3264

تغذیه امورسلف انبار؟؟3265

فرهنگی مدیریتآمار و ریاضی انجمنآمار و ریاضیانجمن3266

شیمی گروهعلمی عضوهیأتسرشت رضاییاسماعیل3267

كتابفروشیكتابفروشی؟؟3268

جغرافیا دانشکدهدفتر مسئولفرهبدنیافرزانه3270



جغرافیا دانشکدهرئیسپور قلیچیزهرا3270

جغرافیا دانشکدهفاکس؟؟3271

ریاضی گروهآقایان دکتری دوره دانشجویانآقایاندکتری دوره دانشجویان3272

اقتصاد گروهعلمی هیات عضومحمدیمرتضی3273

رهبری نهاد نمایندگی دفتردانشگاه اسالمی علوم حوزه دفتر خواهران کارشناس؟؟3275

محض ریاضی گروهعلمی هیأت عضومیرزایی پوراعظم3276

معماری گروهعلمی عضوهیأتاستاجیحسن3277

اسالمی حقوق مبانی و فقه گروهعلمی هیأت عضوآزیزمحسن سید3278

شناسی زیست گروهومیکروبیولوژی شناسی جانور آزمایشگاه؟؟3279

شناسی زیست گروهومیکروبیولوژی شناسی جانور آزمایشگاهآبادی دولتسمیه3279

عمومی خدمات اداره2 آزمایشگاهها ساختمان آبدارخانه؟آبدارخانه3280

فیزیک گروهاپتیک آزمایشگاهفوجیابوالقاسم3281

فیزیک گروهاپتیک آزمایشگاهرمضانیساریه3281

فیزیک گروه(دکتری) 3 فیزیک آزمایشگاهمشایخیمحسن3282

فیزیک گروه(دکتری) 3 فیزیک آزمایشگاهعزیزیمنا3282

فیزیک گروه1 فیزیک آزمایشگاهرمضانیساریه3283

شناسی زیست گروه3 تحقیقاتی آزمایشگاهتحقیقاتیآزمایشگاه3284

شناسی زیست گروه3 تحقیقاتی آزمایشگاهعلیزادهفریبا3284

شناسی زیست گروه3 تحقیقاتی آزمایشگاهدوست وطنجعفر3284

شناسی زیست گروه3 تحقیقاتی آزمایشگاهمالنیانسرین3284

شناسی زیست گروه3 تحقیقاتی آزمایشگاهزاده صباغریحانه3284

شناسی زیست گروه3 تحقیقاتی آزمایشگاهنورعینی کاظمیسکینه3284
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