
PhoneNumberمحل کارسمتنام خانوادگینام

گروه علوم مهندسی  فناوری های نوين عضو هيئت علمی برزويیهادی2458

پرديس فناوری نوينرئيس پرديسعلویعلی اصغر2490

پرديس فناوری نوينمسئول دفترعاشورنيااعظم2491

پرديس فناوری نوينکارشناس آموزشبرهانی نژادطاهره2492

گروه علوم مهندسی  فناوری های نوين عضو هيئت علمیکمالی مقدممحمد2495

گروه علوم مهندسی  فناوری های نوين عضو هيئت علمیقاسمیسيد ابراهيم2496

مخابراتکارشناسلندرانیرضا2503

مديريت برنامه، بودجه،تحول اداری و بهره وریکارشناس بودجهايزیاحسان2504

دفتر بودجه و اعتبارات ، تشکيالت و آمار و اطالعاتکارشناس آماربرقبانیمرضيه2507

مديريت برنامه، بودجه،تحول اداری و بهره وریکارشناس مسئول عطارمحمود2508

مديريت اداری و پشتيبانیکارشناس اداره خدماتکريم آبادیامير2509

مديريت اداری و پشتيبانیسرپرست اداره خدمات عمومیقانعیاسماعيل2510

معاونت اداری و مالیمدير راستیرضا2511

امور حقوقی و قراردادهامعاون مديرشايانحميد2514

حراستمديرنصرتی پورهادی2515

مديريت حراستمعاون مديرصابری پناهعلی اصغر2516

لطفا"  تغييرات  و  اصالحات  مورد نظر خود را در اسرع وقت از طريق سايت http://www.hsu.ac.ir/118 بخش ارسال نظرات و ديدگاهها، اعالم نمائيد.

جهت مرتب نمودن دفترچه بر اساس (ستون ها) نام يا شماره ها می توانيد بر روی مربع فلش دار هر ستون کليک کرده و يکی از گزينه ها را انتخاب کنيد.

 جهت انتقال يک خط ابتدا کليد FLASH را زده سپس شماره مورد نظر را بگيريد. اين دکمه در گوشی های VOIP بصورت Transfer تعريف شده است.

در گوشی هايی که کليد FLASH ندارد کافی است يکبار آهسته بر روی قالب زده و سپس شماره گيری نماييد.

جهت اطالع از نحوه کارکرد گوشی های اينترنتی VIOP می توانيد به آدرس http://www.hsu.ac.ir/118 مراجعه نماييد.

شماره تلفن داخلی مرکزمخابرات   ٨   و  ٣٠٠١   و   ٣٠٠٢    ميباشد .

 جهت گرفتن شماره داخل شهر از کد ٩١ (ديجيتال) و ٩٢ (آنالوگ) استفاده شود.

 جهت جستجوی اسامی و يا شماره تلفنها از كليدهای Ctrl+F استفاده نمائيد.

 از عالمت (*) برای جستجوی چندين کاراکتر و از عالمت (؟) برای جستجوی فقط يک کاراکتر استفاده کنيد.           مانند:     خوا؟گاه  ،  ٢۶؟٢   ---       *شناس  ، ٢٢*

دقت نماييد حرف (ی) صفحه کليد شما فارسی باشد در غيراينصورت يا تمامی حروف (ی) دفترچه را با دستور Replace به عربی تغيير دهيد و يا از حرف (ی) در جستجوی خود صرفنظر کنيد.

دفترچه راهنمای تلفن دانشگاه حکيم سبزواری

شما می توانيد با افزودن پيش شماره ۴۴٠١ به ابتدای هر داخلی بطور مستقيم از تمامی نقاط ايران با داخلی مورد نظر ارتباط برقرار نمائيد.



حراستکارشناس مسئول حفاظت پرسنلیخيرآبادیپروين2518

معاونت پژوهشی و فنآوریمعاون پژوهشی وفناوریحاجی آبادیمحمد ابراهيم2520

معاونت پژوهشی و فنآوریمسئول دفتراشراقیفاطمه2521

مديريت پژوهشیمدير پژوهشیاسماعيل نژاداحسان2522

معاونت پژوهشی و فنآوریکارشناس پژوهشیعلی آبادیاعظم2523

مديريت پژوهشیعامل مالیبيدیاکبر2524

معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجويیمدير فرهنگیحکيمی صدرموسی2525

معاونت دانشجويی و فرهنگیمعاون فرهنگی و دانشجويیشادنيارسول2526

مديريت فرهنگیکارشناس فرهنگی،امورطراحی ومستندسازیعمادی خواهراضيه سادات2527

مديريت مالی مدير مالیدلبریحسن2528

مديريت عمرانی و توسعه پايدارمديرروشن فکررضا 2530

مديريت عمرانی و توسعه پايداررئيس ادارهکريمیمليحه2531

مديريت عمرانی و توسعه پايداردفتر حوزه عمرانیعمرانیدفتر2532

مديريت عمرانی و توسعه پايدارمعاون مديرزجاجیمهدی2533

مديريت عمرانیکارشناس کوی دانشگاهبروغنیمريم2534

مديريت عمرانیکارشناس برقرازقندیاصغر2535

مديريت عمرانی و توسعه پايدارکارشناس عمرانبهنام طلبحسين2537

مديريت عمرانی و توسعه پايدارکارشناس تاسيساتکريم آبادیهادی2539

اداره تدارکاتکارپردازخراميدهمصطفی2541

اداره تدارکاتکارپردازبرآبادیحسين2543

اداره خدمات عمومیآبدارخانه کتابخانه مرکزیکتابخانهآبدارخانه2549

معاونت اداری-مالیمعاون اداری و مالیصمدی بی نيازیمهدی2550

معاونت اداری-مالیمسئول دفترخسروجردیمعصومه2551

معاونت اداری و مالیاتاق فکر معاونت اداری مالیفکراتاق 2557

اداره کارگزينی و رفاهسرپرست اداره کارگزينیزاهدی نژادعلی2560

کارگزينیهمکار کارگزينیعلی آبادیبنت الهدی2562

اداره کارگزينی و رفاهکارشناسعيدیفاطمه2563

هيات رسيدگی به تخلفات اداریرئيسرحيم زادهابراهيم2564

اداره کارگزينی و رفاهکارگزين اعضاء غير هيئت علمیسالمیرضا2565

مديريت مالیکارشناس حقوق و دستمزدمشکانیزهرا 2566



مديريت مالیکارشناس تنظيم حساب های فناوری نوينمعصومیزهرا2568

مديريت مالیكارشناس مسئول امور دانشجويان شهريه پردازشکاریسميه2569

مديريت مالیمسئول صدور چکدامرودیاکرم2571

مديريت مالیمسئول سامانه های حقوق و دانشجويان شهريه پردازنصرآبادیام البنين2572

مدير يت مالیامين اموالدلقندیمحمود 2573

مديريت مالیکارشناس مالیزرقانیمينا2575

مديريت مالیکارشناس امور مالی رباط سرپوشیوحيد2576

مديريت مالی???2577

معاونت دانشجويی و فرهنگیعامل مالی معاونت دانشجويی و فرهنگیربانی فرعلی2578

مديريت مالیامين اموالقريشیسيد محمد2579

معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجويیمعاون دانشجويی وفرهنگیشادنيارسول2580

امور خوابگاه هاکارشناساخالصی نيافرشته2581

معاونت دانشجويیمسئول دفترکرامتیفرشته2582

مديريت دانشجويیمديرذاکریعلی2583

معاونت دانشجويیرئيس اداره امور خوابگاه هاامامی نيافاطمه2584

معاونت دانشجويیکارشناس اداره رفاه وخدمات دانشجويیعبدالهینجمه 2585

اداره امور خوابگاههامسئول امور خوابگاههای برادرانترابیناصر2586

معاونت دانشجويیکارپردازبرهانی نسبولی هللا2587

اداره امور خوابگاههاکارشناس مسئول امور خوابگاه هاکروژدهیسيمين2588

مديريت دانشجويیکارشناس مسئول امور خوابگاه هاواعظی زهرا2589

مديريت دانشجويیرئيس اداره امور تغذيهزمانی نژادناهيد2590

؟؟انضباطیکميته2591

مديريت دانشجويیکارشناس مسئول بهداشت حسين آبادیزهرا2592

اداره خدمات رفاه دانشجويیرئيس اداره رفاه و خدمات دانشجويیطالبیاعظم2593

اداره خدمات رفاه دانشجويیکارشناس مسئولعلوی هوشمنداشرف2594

معاونت آموزشیعامل مالی آموزشی -حق التدريس و پايان نامه هاعلی آبادیمحمد رضا2595

معاونت دانشجويیکارشناس اداره رفاه وخدمات دانشجويیشبيریسيد محمد مهدی2596

معاونت دانشجويیکارشناس مسئول فناوری اطالعات  وآمارکفاشعلی2597

معاونت دانشجويیفاکس معاونت دانشجويیدانشجويیفاکس2598

معاونت دانشجويیکارشناس امور خوابگاههامحرابی زادهمصطفی2599



دانشگاه حکيم سبزواریرئيس دانشگاهزنگنه اسدیمحمد علی2600

رياستکارشناس امور هيات امنا حوزه رياستصادقیمعصومه2602

رياستمشاور امور بانوانخاتمیسميه2603

اداره دبيرخانه مرکزیکارشناس مسئول دبيرخانهمعصومیمحسن2606

اداره دبيرخانه مرکزیمتصدی دبيرخانهکوشکیاکرم2607

اداره دبيرخانه مرکزیمتصدی دبيرخانهديواندریخيرالنسا2608

حوزه دفتر رياست و روابط عمومیمشاور رئيس ورئيس دفتر رياست و روابط عمومیکوشکیامين2609

معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلیمعاون آموزشی وتحصيالت تکميلیطيبیرضا2610

معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلیمسئول دفترو کارشناس  هيات مميزیطبسینرجس2611

مديريت آموزشی کارشناس امتحاناتکالتهمريم2612

مديريت تحصيالت تکميلیکارشناس پذيرش و ثبت نامدولت آبادیداوود2615

معاونت آموزشیکارشناس فارغ التحصيالناستاجیاکرم2616

معاونت آموزشیبايگانی آموزشیدستورانیجواد 2617

مديريت آموزشیکارشناس بايگانیارديبهشتیحميد2618

معاونت آموزشیکارشناس حق التدريسپذيرشنسرين2619

مديريت تحصيالت تکميلیمدير تحصيالت تکميلیمهدویبهنام2620

مديريت آموزشی مدير آموزشیضيايیمهدی2621

مديريت تحصيالت تکميلیکارشناس تحصيالت تکميلیمهران فرسميه2622

مديريت آموزشیرئيس اداره پذيرش و ثبت نامموسوی معينمهدی2623

مديريت آموزشیرئيس اداره امتحانات حسين زادهميترا2624

معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلیکارشناس آموزشافچنگیزهرا2625

مديريت آموزشیکارشناس فارغ التحصيالنفخريهمعصومه2626

مديرييت آموزشیکارشناس خدمات آموزشیسرايیغزاله2627

مديريت آموزشیکارشناس خدمات آموزشیمزينانیسيده معصومه2629

مديريت تحصيالت تکميلیکارشناس خدمات آموزشیزرقانیرضا2630

گروه فناوری و خدمات رايانه ایرئيسحسينیسيد محمد2636

مديريت فنآوری اطالعاتکارشناس سيستم پژوهشیشهابی پورمجيد2638

اداره تربيت بدنیمدير تربيت بدنیطوسی کارگرمحمود2640

اداره تربيت بدنیکارشناسباللیمريم2641

دبيرخانه جذب هيئت علمیکارشناس مسئولاستيریعزت2642



امور تغذيهکارشناس اتوماسيون تغذيهبيدیثريا2645

امور تغذيهکارشناس مسئول تغذيهرنجبر اريانیهادی2646

معاونت دانشجويیغذاخوری اساتيد و کارکنان پرديسانپرديسانغذا خوری 2647

دبيرخانه جذب هيئت علمیکارشناس دبيرخانهنصرتی پورعلی 2648

امور بانوان حوزه رياست مسئول دفتر امور بانوان شهرام فرپروانه2649

مرکز بهداشت ،درمان و مشاورهرئيس گروه مشاوره-بهداشت و درماننامنیابراهيم2650

دفتر نظارت ،ارزيابی و تضمين کيفيترئيس گروه نظارت.ارزيابی و تضمين کيفيتعادلمحمدرضا2652

بسيجبسيجبيمه تکميلیبسيج کارکنان2653

امور حقوقی و قراردادهامدير امور حقوقی و قراردادها و رسيدگی به شکاياتآزيزسيد محسن2654

دبير خانه  حوزه ريا ستسرپرست اداره ی دبيرخانه مرکزیقلعه نویحسن2655

بسيجبسيجاساتيدبسيج2656

اداره تربيت بدنیکارشتاس امور ورزشیقلعه نویروح اله2657

دفتر نظارت ،ارزيابی و تضمين کيفيتکارشناس نيک مرامرکسانا2658

روابط عمومی حوزه رياستکارشناس روابط عمومیرکن آبادیهاجر2660

حوزه رياستکارشناس روابط عمومیشريفی رادمجيد 2661

حوزه دفتر رياست و روابط عمومی؟همکاری های علمی و بين المللی و ارتباطفکس2663

مديريت همکاری های علمی،بين المللی ودانشجويان غير ايرانیکارشناس دانشجويان بين الملل و امور کنسولیاسداله پورزليخا2664

مديريت همکاری های علمی،بين المللی و دانشجويان غير ايرانیکارشناس همکاری های بين المللعلی آبادینسرين2665

ميريت همکاری های علمی،بين المللی ودانشجويان غير ايرانیمديرخوش سيماعلی 2666

مديريت همکاری های علمی،بين المللی و دانشجويان غير ايرانیرئيس اداره دانشجويان غير ايرانیطالبیابراهيم2667

مديريت همکاری های علمی،بين المللی و دانشجويان غير ايرانیکارشناس امور بين المللپور سعيدیحسن2669

کتابخانه مرکزیرئيس کتابخانه دولت آبادیمحمد2672

کتابخانه مرکزیکمک کارشناس ميز امانت ٢مومنی زادهفاطمه 2674

کتابخانه مرکزیمسئول ميزامانت ١مولویفاطمه2675

کتابخانه مرکزیکارشناس مسئول خدمات فنی و فهرست نويسیسجادی نيافاطمه2676

کتابخانه مرکزیمسئول ديجيتال.پايان نامه ها وتسويه حسابايزدیمينا2677

انتظاماتانتظامات کتابخانه مرکزیمطالعهسالن2679

مهمانسرامتصدی پذيرشرحيمی اميناسماعيل2700

مهمانسرامنزلرحيمیاسماعيل2740

مرکز تحقيقات نانو فنآوریرئيساويسیحميدرضا2748



دانشكده علوم ورزشیرئيسشهابیمحمد رضا2750

دانشكده علوم ورزشیمسئول دفتر،کارشناس امور تربيت بدنیقلعه نویروح اله2751

دانشكده علوم ورزشیفاکس؟؟2753

دانشكده علوم ورزشیكارشناس آموزشاميریطيبه 2754

دانشكده علوم ورزشیرئيس اداره خدمات آموزشی و دانشجويیيار احمدیهادی2755

گروه آسيب شناسی و حرکات اصالحیعضو هيأت علمیشاهرخیحسين2756

گروه فيزيولوژی و مديريت ورزشعضوهيأت علمیمعين فردمحمدرضا2757

گروه فيزيولوژی و مديريت ورزشعضو هيأت علمیشوشی نسبپروين2758

گروه فيزيولوژی و مديريت ورزشعضوهيأت علمیبنسبردیعلی2759

؟؟؟؟2760

تربيت بدنی عمومیمدير گروه و دبير کميته ترفيع اعضا هيات علمیزيدآبادیرسول2761

گروه رفتار حركتی عضو هيأت علمیشهابیمحمدرضا2762

گروه فيزيولوژی و مديريت ورزشمدير گروهعسکریرؤيا2763

گروه فيزيولوژی و مديريت ورزشعضوهيأت علمیحسينی کاخکعليرضا2764

گروه فيزيولوژی و مديريت ورزشعضو هيأت علمیحقيقیامير حسين2765

گروه رفتار حركتی عضوهيأت علمیاستيریزهرا2766

گروه بيو مکانيک ورزشعضوهيأت علمیدماوندیمحسن2767

گروه مواد و متالورژیعضو هيأت علمیاله بخشیاحمد2768

گروه عمرانآزمايشگاه خاکخاکآزمايشگاه2769

دانشکده فنی و مهندسیرئيسشادحسين2770

دانشکده فنی و مهندسیمسئول دفترمحمودیمژ گان 2771

دانشکده فنی و مهندسیفکس؟؟2773

گروه مواد و متالورژیعضوهيأت علمیعليشاهی مصطفی2774

گروه مواد و متالورژیعضو هيئت علمیکروجیبهمن2775

گروه مواد و متالورژیعضو هيأت علمیجبارهمحمد امين2776

گروه عمرانعضو هيات علمیبهنام طلباحسان2777

گروه مواد و متالورژیعضو هيأت علمیاويسیحميدرضا2778
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مديريت فرهنگیامور کانون ها؟؟3102

مديريت فرهنگیانجمن زبان فرانسه وانگليسی؟؟3103

مديريت فرهنگیکانون گردشگری و سالمت گردشگری و سالمتکانون 3104

مديريت فرهنگیانجمن علوم قرآن و حديث -فقه و حقوقعلوم قرآن و حديث -فقه و حقوقانجمن3105

مديريت فرهنگیکانون شعر و ادبشعر و ادبکانون3105

مديريت فرهنگیانجمن علوم سياسی؟؟3106

مديريت فرهنگیانجمن روانشناسی و آسيب های اجتماعی و هالل احمرروانشناسی و آسيب های اجتماعی و هالل احمرانجمن3107

مديريت فرهنگی؟شيمیانجمن3108

مديريت فرهنگیانجمن فيزيک؟؟3108

گروه زبان انگليسیمدير گروهاميریآزيتا3109

دفتر نمايندگی نهاد رهبریمدير حوزه علوم اسالمی دانشگاه؟؟3112

اداره خدمات عمومیآبدارخانه دانشكده علوم انسانی طبقه ٣؟آبدارخانه3113

گروه تکنولوژی محيط زيستآزمايشگاه  آالينده های محيط زيست؟آالينده های محيط زيستآزمايشگاه3114

اداره خدمات عمومیVIPتشريفاتدفتر3115

گروه زبان انگليسیعضوهيأت علمیذوالفقارخانیمسلم3116



دانشکده ادبيات و علوم انسانیسرپرست دانشکده ادبيات وعلوم انسانی کيذوریامير حسين3117

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمسئول دفترسبحانی فرحمزه3117

گروه آمارمدير گروه مهدی زادهمهدی3118

گروه علوم تربيتیعضو هيئت علمیباقری نياحسن 3119

دانشکده ادبيات و علوم انسانیفاکس؟؟3120

گروه زبان انگليسیعضو هيأت علمیغنی آبادیسعيد3121

گروه فقه و حقوقعضو هيأت علمیبرزويیعباس3122

دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگرمشاوره؟؟3125

گروه  حقوقعضوهيأت علمینجفیحسن3126

دانشکده جغرافيا؟gisکارگاه3127

مرکز پژوهشی جغرافيايی و اجتماعیعضو هيأت علمیعلی آبادیکاظم3129

گروه ادبيات فارسیعضو هيأت علمیمحمديانعباس3130

گروه آب و هوا شناسیمدير گروهانتظاریعلی رضا3131

گروه تکنولوژی محيط زيستمدير گروهسلطانی فرهادی3132

گروه معارف اسالمی؟؟؟3133

انتظاماتانتظامات ورودی اصلی پرديس؟؟3134

گروه علوم اجتماعی مرکز پژوهشیعضو هيات علمیقدرتیحسين3135

مرکز پژوهشی جغرافيايی و اجتماعیدفتر مرکز پژوهش جغرافيايی و اجتماعی??3136

گروه علوم اجتماعی مرکز پژوهشیعضو هيأت علمیبروغنیمهدی3137

گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژیعضو هيات علمی-دبير شورای دانشگاهگلی مختاریليال3138

گروه علوم تربيتیعضوهيأت علمیکيذوریامير حسين3139

گروه فلسفه و حکمت اسالمیعضوهيأت علمیعلویسيد محمد کاظم3140

گروه زبان ادبيات فارسیعضو هيئت علمی صادقی منشعلی3141

گروه ادبيات عربعضوهيأت علمیشمس آبادیحسين3142

گروه علوم تربيتیعضوهيأت علمیبهرامیفاطمه3143

گروه رياضیدانشجويان دوره دکتری خانمهاخانمهادانشجويان دوره دکتری3145

گروه ادبيات عربعضوهيأت علمیگنجعلیعباس3146

گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژیعضوهيأت علمیباعقيدهمحمد3148

مرکز پژوهشی جغرافيايی و اجتماعیکارشناس مطالعات طرحهای پژوهشیجواديانسيد حميد3150

اداره خدمات عمومی؟فضای سبزپيمانکار3152



گروه علوم تربيتیعضوهيأت علمیرمضانیولی هللا3153

مديريت فرهنگیمجمع اسالمیاسالمی مجمع3156

اداره نقليهپيمانکار نقليه؟؟3157

گروه علوم سياسیعضو هيأت علمیحجازیسيد نصرهللا3158

مديريت فرهنگیبسيج دانشجويی خواهران؟؟3160

مديريت فرهنگی؟اسالمی خواهرانمجمع3163

مديريت دانشجويیانجمن خيريهخيريه برادرانانجمن3165

گروه ادبيات فارسیعضو هيأت علمیرحيمیمهدی3166

مديريت فرهنگیجامعه اسالمی - برادارن؟؟3167

مديريت فرهنگیکانون نماز و مناسبتها؟؟3168

گروه مرمتعضو هيئت علمی کاويانمجتبی3169

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیآرشيو معماری??3172

؟عضوهيأت علمی؟؟3173

گروه مرمتکارشناس کارگاه های مرمتدالوری مقدممرتضی3174

گروه معماریمدير گروهباقری سبزوارهادی3175

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیمسئول دفترفيض آبادیسيد ابوالقاسم3176

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیرئيس دانشکده مهندسی معماری وشهرسازیعباس زادهشهاب3176

گروه فقه و مبانی حقوق اسالمیعضوهيأت علمیرجايیفاطمه3178

گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايیعضوهيأت علمیحسينیسيد هادی3179

گروه رياضی محضمدير گروهشريفانليال3181

دانشکده رياضیفکس؟؟3182

اتاق امتحانات دانشکده الهياتاتاق امتحاناتامتحاناتاتاق3183

اداره خدمات عمومیپرسنل خدمات دانشکده ادبيات ؟؟3184

اداره خدمات عمومیپيمانکار خدمات؟؟3185

دانشکده الهيات؟اسرارسالن3187

گروه ادبيات عربعضو هيأت علمیمهدوی آرامصطفی3189

اتاق امتحانات دانشکده ادبيات اتاق امتحاناتامتحاناتاتاق 3190

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی?مجله معماریدفتر3191

گروه رياضی محضعضو هيأت علمیعارفی جمالعلی اکبر3192

گروه آمارعضو هيأت علمیقدسیعليرضا3193



گروه مرمتعضوهيأت علمیمرادیزينب3194

گروه مرمت عضو هيأت علمیکاويانمجتبی3195

گروه رياضی محضعضوهيأت علمیصادقیقدير3197

دانشکده جغرافيارئيس اداره خدمات آموزشی و دانشجويیجمال آبادیجواد3198

مديريت فرهنگیانجمن ورزشی؟؟3199

دانشکده جغرافياسايت دانشجويان دکتری دانشکده جغرافيا؟؟3200

گروه ادبيات فارسیعضوهيأت علمیدلبریحسن3204

گروه رياضی محضعضوهيأت علمینبوی ثالثسيد محمد صادق3205

گروه رياضی كاربردیعضوهيأت علمیباغانیاميد3207

گروه زبان انگليسیعضو هيئت علمی زارعيانغالمرضا3208

گروه حقوقمدير گروهحکم آبادی علی اکبر3209

گروه علوم قرآن و حديث و تاريخ تشييععضو هيأت علمیاميديانزينب3213

آموزش دانشکده الهياتکارشناس آموزشرضايیجميله3215

گروه معارف اسالمیعضوهيأت علمیموسویابولفضل3217

گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايیعضو هيأت علمیحميديانعليرضا3221

گروه علوم قرآن و حديث و تاريخ تشييععضوهيأت علمی؟؟3222

گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژیعضوهيأت علمیکرمیمختار3223

مرکز پژوهشی جغرافيايی و اجتماعیمرکز اسناد؟؟3224

گروه فلسفه و حکمت اسالمیعضوهيأت علمیصيانتیحسن3225

دانشکده جغرافياآزمايشگاه جغرافيای طبيعی??3226

گروه فقه و مبانی حقوق اسالمیمدير گروهخاتمیسيد جواد3229

گروه محيط زيستعضوهيأت علمیملوندیحسن3230

گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايیعضو هيات علمیصدرانياحسن3231

گروه فقه و مبانی حقوق اسالمیکارشناس گروهموسوی فردسيد ابوالفضل3232

گروه فلسفه و حکمت اسالمیعضو هيئت علمی باقریمحمد3233

گروه فلسفه و حکمت اسالمیمدير گروهارشادی نيامحمد رضا3234

تايپ و تکثير دانشجويیتايپ و تکثير دانشجويی؟؟3236

گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايیعضوهيأت علمیسلمانی مقدممحمد3237

گروه علوم سياسیعضو هيأت علمیموسوی فررضيه3238

اداره فنی تعمير و نگهداری ساختمانها و تاسيساتتاسيسات دانشکده ادبيات؟؟3240



اداره فنی تعمير و نگهداری ساختمانها و تاسيساتتاسيسات دانشکده ادبيات؟؟3241

مديريت فرهنگیبسيج دانشجويی برادران؟؟3242

مديريت فرهنگیکانون هنرهای تجسمی؟؟3243

مديريت فرهنگینگارخانه باران؟؟3243

مديريت فرهنگیکانون انتظار سبز؟؟3244

مديريت فرهنگیکانون قرآن و عترت ؟؟3244

گروه رياضی كاربردیعضوهيأت علمیخدادادمحمد تقی3245

گروه علوم سياسیعضوهيئت علمینصری فخری داوودصديقه3247

اداره خدمات عمومیآبدارخانه دانشكده ادبيات طبقه ٣؟آبدارخانه3251

گروه ادبيات عربعضوهيأت علمیفسنقریحجت هللا3254

دفتر نمايندگی نهاد رهبریکارشناس برادران دفتر حوزه علوم اسالمی دانشگاه ؟؟3255

مديريت دانشجويیتريا؟؟3256

امور تغذيهکارشناس امور تغذيهرنجبر اريانیهادی3257

مديريت فرهنگیانجمن اسالمی-برادران؟؟3258

انتظاماتانتظامات اصلی پرديس (کيوسک)؟؟3259

امور تغذيهسالن آشپزخانه مرکزی؟؟3260

گروه اقتصادعضو هيات علمیعلویسيد احسان3261

امور تغذيهدفتر پيمانکار؟؟3264

مديريت فرهنگیانجمن رياضی و آماررياضی و آمارانجمن3266

كتابفروشیكتابفروشی؟؟3268

دانشکده جغرافيارئيسخسرو بيگیرضا3270

دانشکده جغرافيامسئول دفتررفيعی تبارعباس3270

دانشکده جغرافيافاکس؟؟3271

گروه رياضیدانشجويان دوره دکتری آقايانآقاياندانشجويان دوره دکتری3272

گروه اقتصادعضو هيات علمیمحمدیمرتضی3273

دفتر نمايندگی نهاد رهبریکارشناس خواهران دفتر حوزه علوم اسالمی دانشگاه؟؟3275

گروه رياضی محضعضو هيأت علمیپور ميرزايیاعظم3276

گروه معماریعضوهيأت علمیاستاجیحسن3277

گروه فقه و مبانی حقوق اسالمیعضو هيأت علمیآزيزسيد محسن3278

گروه معماریعضوهيأت علمیباقریهادی3290



گروه مرمتعضو هيئت علمیغالمیغالمحسين3291

امور تغذيهمسئول آزمايشگاه غذاخوریزمانی نژادناهيد3296

دانشکده جغرافيادفتر آموزش??3298

گروه فقه و مبانی حقوق اسالمیعضو هيأت علمیسلمان زادهجواد 3299

اداره فنی تعمير و نگهداری ساختمانها و تاسيساتتاسيسات سازمان مرکزی؟؟3301

حراست؟فيزيکیحفاظت3302

انتظاماتانتظامات سازمان مرکزی؟؟3303

اداره خدمات عمومیآبدارخانه ساختمان مرکزی ١؟آبدارخانه3305

اداره خدمات عمومیآبدارخانه ساختمان مرکزی٢؟آبدارخانه3306

اداره خدمات عمومیآبدارخانه ساختمان مرکزی ٣ ؟آبدارخانه3307

گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايیعضو هيأت علمیزنگنهيعقوب3308

گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژیعضو هيأت علمیفالحغالم عباس3309

اداره خدمات عمومیآبدارخانه ساختمان مرکزی ۴ ؟آبدارخانه3312

گروه بهداشت ،درمان و مشاورهمشاوراحمدآبادیحسين3313

تاکسیتلفنی3314

اداره خدمات عمومیدفتر تشريفات همايشهاتشريفاتدفتر3316

مرکز پژوهشی جغرافيايی و اجتماعیدفتر نشريهنشريه جغرافيايیدفتر3317

مرکز پژوهشی جغرافيايی و اجتماعیعضو هيأت علمیزارعیمهدی3326

گروه gisو سنجش از راه دورمدير گروهدستورانیمصطفی3328

انتظاماتمرکز پيام؟؟3333

گروه فيزيکعضوهيأت علمیعلویسيد علی اصغر3338

انتظاماتانتظامات دانشکده علوم پايه؟؟3340

انتظاماتانتظامات دانشکده علوم پايه؟؟3341

گروه معارف اسالمیمدير گروه معارفرزمخواهاحمد3344

گروه رياضی محضعضوهيأت علمیطلوع حقيقیبهناز3346

گروه رياضی كاربردیعضوهيأت علمیپرتانيانمحمد علی3347

گروه رياضی محضعضوهيأت علمیوطن دوستمهدی3348

دانشکده الهيات?؟؟3349

گروه آمارعضو هيأت علمیعباس نژادمليحه3351

گروه رياضی محضعضوهيأت علمیبرزنونیعلی3354



گروه رياضی محضعضو هيات علمیعليزادهياسر3355

گروه حقوقعضو هيأت علمیپوراسماعيلیعليرضا3357

گروه تکنولوژی محيط زيستعضو هيأت علمیپهلوانیعباس3358

مديريت فرهنگیکارشناس سمعی بصری و توليدات رسانه ایتوحيد پناهمحمد محسن3360

گروه آمارعضو هيئت علمیبلبليان قاليبافتمحمد3361

گروه زبان انگليسیعضو هيأت علمیاميريانمحمد رضا3362

گروه زبان انگليسیعضو هيات علمیعادلمحمد رضا3363

گروه زبان فرانسهعضو هيأت علمیکيان دوستمحمد3364

دانشکده علوم پايهفکس؟؟3365

گروه علوم قرآن و حديث و تاريخ تشييععضو هيأت علمیاشتری تفرشعلی رضا3366

گروه معارف اسالمیعضو هيأت علمیزينلیروح اله3367

دانشکده رياضیسايتدانشکده رياضیسايت3368

گروه  حقوقعضو هيات علمیصادق نژادمجيد3369

اداره خدمات عمومیآبدارخانه دانشكده علوم انسانی طبقه ١؟آبدارخانه3370

گروه علوم تربيتیعضو هيأت علمینامنیابراهيم3371

گروه علوم سياسیمدير گروهقربان پور دشتکیعلی3372

گروه علوم تربيتیعضو هيات علمیمحبی امينسکينه3373

گروه زبان فرانسهعضو هيئت علمیچراغیهاله3374

گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايیعضو هيأت علمیزنگنهمهدی3375

گروه آب و هوا شناسی ژئومورفولوژیعضوهيأت علمیاميراحمدیابوالقاسم3378

گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايیمدير گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايیصفايیمحمد جواد3379

گروه مکانيکآزمايشگاه آيروديناميك (تونل باد)آيروديناميك (تونل باد)آزمايشگاه3381

گروه علوم قرآن و حديث و تاريخ تشييعمدير گروهيحيايیعلی3382

امور تغذيهسوله انبار مرکزی تغذيه؟؟3383

گروه عمرانآزمايشگاه فن آوری های نوين بتنیاسکندری ندافحميد3386

گروه مواد و متالورژیكارگاه تراشكاری - ماشين ابزاررامشينیهادی3387

انبارانبار سوله؟؟3390
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