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 شماره تلفن کارکنان دانشگاه

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی و محل خدمت پست سازمانی نام خانوادگی نام ردیف

 2273072دورنگار: - 2273070تلفن مستقیم:-ریاست
  438 رئیس دانشگاه لطف الهی یقین  کتر محمد علید 

  438 دفتر ریاست دانشگاه قهوه چیان مسعود 

   آبدارخانه نادری مجید 

   تلفن مستقیم: -روابط عمومی

 پور ابراهیم دکتر فاطمه 
 432 مدیر روابط عمومی

37279098 
 

  363 روابط عمومی افتخارزاده سهیل 

  283 روابط عمومی دانشومند امیر 

 امور حقوقی

  420 مدیر امور حقوقی منافی سید صادق 

  343 امور حقوقی بیدقی رضا 

   37276061دبیرخانه هیات اجرایی جذب

  419 رئبیس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب صباغ نیا ناصر 

  419 کارشناس جلیلی   کریم 

  2276001 ورنگار:د -37276001تلفن مستقیم: -دفتر نهاد رهبری

  346 مسئول نهاد رهبری شمسی                      حاج آقا                                                                                                                       

  347 مدیر اجرایی نهاد رهبری فرهادی حبیب 

  348 مسئول واحد خواهران خانم ندیری  

 ستاد شاهد و ایثارگر

  203 کارشناس مسئول ستاد شاهد امیری هادی 

  37273071تلفن مستقیم :  -بودجه برنامه و  
  417 مدیر بودجه و تشکیالت خدایی علی 

  414 بودجهکارشناس   نعیمی بهرام 

  418 کارشناس بودجه جمالی زینب 

  418 کارشناس بودجه لطفی مریم  

 37278888تلفن مستقیم :  -دفتر فنی
  411 رئیس اداره فنی و طرحهای عمرانی امامزاده سیدروح اهلل 

  413 کارشناس دفتر فنی امن زاده سعید 

  410 فتر فنیکارشناس د موالیی هادی 

  282 متصدی تأسیسات عزتی جعفر 

  282 متصدی تأسیسات کعبی حمزه علی 

  355 کارپرداز وجودی محمد حسین 

  415 کارشناس تاسیسات بهجت جمال ابراهیم 



 

 شماره تلفن کارکنان دانشگاه

 37274892دورنگار: - 37278003تلفن مستقیم : –حراست
  310 رئیس اداره حراست ابوالقاسمی میر مهدی  

  329 حفاظت فیزیکی عرفانی فر علی  

  364 کارشناس حراست احمدی احسان  

  304 کارشناس حراست دیزجی فرید 

  320 کارشناس حراست نوزاد اسماعیل 

  301 مات خواهرانانتظا اکبریان خانم 

 2273068دورنگار: -2276068تلفن مستقیم :  -انتظامات

  250-409 نگهبانی

   انتظامات نعمتی فر مصطفی 

   انتظامات علیزاده سجاد 

   انتظامات زارع فرزاد 

   انتظامات داوری خلیل 

   انتظامات دیزجی محمود  

   انتظامات آذرمی صفر  

   انتظامات حنانی پوریا 

   انتظامات صحتی رامین 

      

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی و محل خدمت پست سازمانی نام خانوادگی نام ردیف

 دورنگار: -37278000تلفن مستقیم :   -معاونت اداری و مالی
  441 معاون اداری و مالی  علینژاد دکتر بابک 

  441 مسئول دفتر معاونت اداری و مالی غالمحسین پور سیامک 

 37273072تلفن مستقیم :  -امور اداری

  422 مدیر امور اداری ابدی بیژن 

  422 معاون مدیر امور اداری قایلی بهمن 

 37276030تلفن مستقیم:  -اداره کارگزینی

  423 رئیس اداره کارگزینی اسالمی شهال 

  421 کارگزینیمسئول کارشناس  حجتی فریده 

  81-127 انبار روحی توحید 

  421 امور اداریکارشناس  هیلعبدال طاهره 

 37276060دورنگار : –دبیرخانه
  428 مسئول دبیرخانه صالحی مهری 

  429 دبیرخانهکارشناس  موفق  بهروزی ندا  



 

 شماره تلفن کارکنان دانشگاه

  429 نامه رسان حقوقی  شیوا 

 اداره رفاه و بیمه

  254 رئیس اداره رفاه تقوی  فرامرز 

  326 کارشناس اداره رفاه دی ونداس فرزین  

 37276000تلفن مستقیم :  -کارپردازی
  282 اداره خدمات و تدارکات                 افخمی صابر 

  416 کارپرداز رحیم فام رسول 

 37276070تلفن مستقیم :  -امور نقلیه
  282 راننده واالتبار محمود 

  282 راننده فرجی  آقای 

   راننده قاسمی تقی 

 37276063تلفن مستقیم :  -امور مالی
  444 مدیر امور مالی یئخدادا علیرضا 

  253 رئیس اداره اعتبارات جاللزاده جهانبخش 

  445 مسئول اعتبارات کارشناس داوری شیدا 

  443 رئیس اداره رسیدگی ارتش رضایی حسین 

  443 دانشجویی پاشایی مسعود 

  445 کارشناس امور مالی رضائیان ناهید 

  445 امورمالیمسئول کارشناس   محمودیه مریم 

  445 کارشناس امور مالی رحیمی فرشته 

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی و محل خدمت پست سازمانی نام خانوادگی نام ردیف

 37276066دورنگار:37274893تلفن مستقیم :  -معاونت آموزشی و پژوهشی
  435 معاون آموزشی و پژوهشی مهدی زاده محمد 

  435 یمسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهش علیزاده غالمحسین 

  311 مدیر آموزش نورآئین مجتبی 

  314 رئیس اداره پذیرش و ثبت نام شیخ االسالمی جعفر 

  313 مسئول آموزش احمدپور محمد 

  315 آموزش کل موالیی محرم 

  322 آموزش کل پروان ئیلاجبر 

  300 آبدارخانه  روزینو یونس 

27888937تلفن مستقیم :  -مدیریت پژوهش وفناوری  

  318 مدیر پژوهش نیا صباغ دکتر  

  321 پژوهش کارشناس طاهری فاطمه 

  324 کارشناس پژوهش عبدی آذر شهرام 

  324 کارشناس پژوهشی یزدان خواه ندا 

  101-81 کارشناس مجله آنالیز ریاضی نقی زاده پروین 



 

 شماره تلفن کارکنان دانشگاه

 دفتر ارتباط با صنعت
  319 رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت حاتمی حمید 

  323 کارشناس دفتر همکاری های بین المللی قربانیان حمیده 

 تلفن مستقیم :  -کتابخانه  

  352 رئیس کتابخانه سلیمانی حسین 

  351 کتابخانه بحری حوری 

  351 متصدی کتابخانه ریحانی اصل نگین 

 37276069تلفن مستقیم :  -فناوری اطالعات و امور رایانه
  277 فناوری و اطالعاترئیس  قاسمی تورج 

  404 کارشناس فناوری و اطالعت وند جلیلی محمد 

  446 اطالعت و فناوری کارشناس باغبانی حامد 

  400 دانشکده کشاورزی کارشناس کامپیوتر هاتفی   فخرالدین 

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی و محل خدمت پست سازمانی نام خانوادگی نام ردیف

 37276065تلفن مستقیم :  -گی و اجتماعیمعاونت فرهن
  440 معاون فرهنگی و اجتماعی صفرزاده ملکی  علی 

  440 مسئول دفتر معاونت فرهنگی ردیزادهیوتار امیر 

 امور فرهنگی
  350 امور فرهنگی مهدوی جواد 

  141-81 کارشناس فرهنگی بشارت پرویز 

  149-81 کارشناس فرهنگی سیف احمدی مهدیه  

  131-81 کمک کارشناس فرهنگی منصوری فرهاد 

  130-81 کارشناس فرهنگی آذرشینفام رحیم 

  149-81 کارشناس امور فرهنگی فتوحی پریسا 

 37276065تلفن مستقیم :  -معاونت دانشجویی 
  434 دانشجوئی معاون  دانشفراز رسول 

  434 مسئول دفتر تنومند وحید 

 37274891تلفن مستقیم :  -امور دانشجویی

  360 مدیر امور دانشجویان مقیمی فام جواد 

  357 امور دانشجویی حشمتی فر اکرم 

  359 امور خوابگاهها قطعاتی مینا  

  359 مسئول خوابگاه ها نرج آبادی علیرضا 

  416 امور دانشجوییکارپرداز  رحیم فام رسول 

 مرکز مشاوره



 

 شماره تلفن کارکنان دانشگاه

   مدیر مرکز مشاوره  اسمعلی کورانه احمد 

   مشاوره تابان شهین 

  358 مشاوره سمیعی متینا 

 تربیت بدنی
   تربیت بدنی مسئول اداره فتاح پور مرتضی 

   کارشناس کشاورز حبیب 

 امور تغذیه

  148-81 تغذیه )سلف سرویس( دهقان یعقوب 

  - انبار سلف  نرج آبادی مهدی 

 امور خوابگاهها
  412 فدکخوابگاه    

  402 ولیعصرخوابگاه    

  - 2خوابگاه شماره    

  - تحصیالت تکمیلیخوابگاه    

  - 3خوابگاه شماره    

  - خوابگاه شهید حججی   

 تلفن مستقیم : -دانشکده کشاورزی
 312 رئیس دانشکده  باقری محمد 

 37279099فکس:

 

  237-312 معاون دانشکده کشاورزی جوانمرد عبداهلل 

  308 کارشناس آموزش فتحی زلیخا 

  308 آموزش کشاورزی طلوعی لیدا 

  319 کارشناس مسئول آموزش  احمدی فرزانه 

  317 مسئول دفتر رئیس دانشکده سپهری نسرین  

  - مسئول مزرعه و گلخانه حیمیر علیرضا 

  222  آبدار خانه سید احدی زاویه سید یحیی 

  256 آزمایشگاه زراعت احدنژاد امین 

  199 تحقیقاتی مزرعهباغ و  عزتی علی  

  341 آبدارخانه نصرالهی وحید 

  - فضای سبز آقاجانی حسین 

 37276008-37278900تلفن مستقیم :  -دانشکده علوم پایه

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی پست سازمانی و محل خدمت نام خانوادگی نام ردیف

  509-81 ریاست دانشکده علوم پایه  اسرافیلی مهدی 

  507-81 معاون دانشکده بزم  سهراب 

  102-81 آموزش دانشکده علوم پایه اشرفی بهحبی 

  103-81 آموزش دانشکده علوم پایه پورمحمدی میترا 



 

 شماره تلفن کارکنان دانشگاه
  508-81 مسئول دفتر رئیس دانشکده رحیمی علیرضا 

  - خدماتی موسوی سید محمد  

  113-81 آزمایشگاه شیمی حقی اصغر 

  273 آزمایشگاه زیست شناسی   خلیل پور مهدی 

  260 کارشناس آزمایشگاه شیمی کاظمی باقر 

  - خدماتی داناپور محمد 

 تلفن مستقیم :  -علوم انسانی دانشکده 

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی پست سازمانی و محل خدمت نام خانوادگی نام ردیف

  115-81 ریاست دانشکده علوم انسانی ی قلی زادهول علی 

   معاون دانشکده فتاح پور مرتضی 

  81-166 آموزش دانشکده  قضایی عاطفه 

  175-81 کارشناس دانشکده  خباز حکیمه  

   مسئول دفتر رئیس دانشکده   

   خدماتی   

 ن مستقیم : تلف -فنی ومهندسی دانشکده 

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی پست سازمانی و محل خدمت نام خانوادگی نام ردیف

  116 فنی و مهندسیریاست دانشکده  فرزام مازیار 

   معاون دانشکده پشم فروش فرزاد  

  81-165 آموزش دانشکده فنی مهندسی بیگلری الهام  

  316 آموزش دانشکده فنی و مهندسی طالع سهیال 

   مسئول دفتر رئیس دانشکده میرعزیزلر هادی 

   خدماتی   

 چکانیآ  - کارشناس آزمایشگاه عمران خ منازاده آ چکانی 

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی و محل خدمت پست سازمانی نام خانوادگی نام ردیف

  آزمایشگاهها

  224 کارشناس آزمایشگاه گیاه شناسی فیضی پریسا 

  264 کارشناس آزمایشگاه فیزیک عباسی ربابه 

  273 کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی سیفی عوض 

  272 کارشناس آزمایشگاه مرکزی سلطانی الیاس 

  272 اس آزمایشگاه مرکزیکارشن محمدی شیوا 

  258-9 کارشناس آزمایشگاه بیماری شناسی حسینقلی زاده یلدا  

  220 کارشناس آزمایشگاه حشره شناسی محمدی آرزو 

  255 کارشناس آزمایشگاه زراعت نایبی مریم 

  229 کارشناس آزمایشگاه باغبانی سلطانی سیاوش 

  257 کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی درخشان مسعود 

  228 کارشناس آزمایشگاه باغبانی قاسمی ویدا 



 

 شماره تلفن کارکنان دانشگاه

  276 کارشناس آزمایشگاه مرکزی رادان سحر 

  261 کارشناس آزمایشگاه خاک شناسی محمودی شهاب 

 شماره تلفن همراه شماره تلفن داخلی و محل خدمت پست سازمانی انوادگینام خ نام ردیف

 37224484 :مرکز رشد
   رئیس مرکز رشد معروفی آذر رسول 

   کارشناس مرکز رشد جباری نژاد خانم 

 اختر فیزیک

  37414193 معاون اختر فیزیک صادق نژاد ناصر 

 متفرقه 
  - مسئول شرکت عباس نژاد آقای  

  290 نماینده شرکت شهریاری سمیه 

  37278877 بانک تجارت   

  - مخابرات شکرانی آقای  

  142-81 آقای میثم مرادی )( بسیج رانبرادبسیج دانشجویی  

  - بسیج خواهران دانشجویی بسیج 

  230 انجمن انجمن علمی باغبانی 

   دبیر شورای صنفی دانشجویان  

  328 موتورخانه موتورخانه 

 
 


