حــوزه ریـاست
دفتر ریاست
حراست
دفتر فرهنگ
دفتر فرهنگ
دفتر فرهنگ

مجتبی میرکی
محمدرضا خادمی
حاج آقا محمدی
خانم ظاغر

حــوزه دانـشـجـویـی

400
402-403
406
407
408

حــوزه مـالـی
مدیر مالی
حسابداری
صندوق رفا
شهریه
شهریه
حسابداری
حسابداری
حسابداری

محمدجواد ابراهیمی
خانم جهانگیر
خانم خادمیان
خانم زارع
خانم رضایی
خانم ریاحی

508
214
509
205
507
203
302
204

حسابداری سما

خانم کریمی

416

خانم شادکام
سیدمحمدتقی موسوی

حــوزه اداری
سیدذبیح هللا فاطمی
مسعود رحیمی
هادی نعمتی

410
217
215
310
414
306
220
226

مدیر اداری
دبیرخانه
کارگزینی کارکنان
امور رفاهی
دبیرخانه
تدارکات
نقلیه
نگهبانی درب ورودی

روح هللا عارفی
اسماعیل زرین مو
غالم رحیمی
نگهبانان

اموال

ابراهیم نعمت الهی

212

آبدارخانه ساختمان قدیم

یاسر امینی

219
221

علی(بهنام)حسن شاهی

خوابگاه اساتید

حــوزه سـمـا
معاونت سما
دبیرخانه
امور مالی
شهریه
کارشناس آموزش
کارگزینی اساتید

حیدرآقابابا
روح هللا عارفی
خانم کریمی
خانم خادمیان
هادی زارع
مجتبی میرکی

417
414
416
507
415
400

حوزه عمران
کارشناس عمران
تکنسین تاسیسات

رضا حسن شاهی
الماس ابراهیمی

413
412

شـمـاره تـلـفـن هـای مـسـتـقـیـم دانـشـگـاه
دفتر ریاست
حراست

43522482
43524808

دفتر فرهنگ اسالمی

43522854

صندوق رفاه دانشجویی

43524807
43522486
43524806

فن آوری اطالعات
تاکسی تلفنی دانشگاه

شماره های مرکز تماس دانشگاه
شماره فکس دانشگاه

07143523908-12

07143522483

مدیر دانشجویی
فارغ التحصیالن
فارغ التحصیالن
نظام وظیفه
بایگانی فارغ التحصیالن

محمدعلی اسکندری
یوسف اسکندری
خانم رضایی
بهمن نعمتی
خانم حسن شاهی

سلف دانشجویی

رضا یارمحمدی

تربیت بدنی
خوابگاه دانشجویی
خوابگاه شماره 1
جوابگاه شماره 2
بوفه دانشجویی
سلف (آشپزخانه)
سالن ورزشی

محمد زارعی
مصطفی کاووسی
سرپرست خوابگاه
سرپرست خوابگاه
محسن معتضدیان ،ابوذر زارع

502
504
503
500
506
510
513
514
515
511
512
516

حــوزه پـژوهـش
معاون پژوهش

امید طبیعی

مدیرپژوهش
اطالعات آمار
فن آوری اطالعات
پایان نامه
آزمایشگاه
کارگاه
کتابخانه

سعید محتشم
احمد حسن شاهی
امین ابراهیمی
محمد اسکندری
مجید دهقان
غالمحسین رستمی
اسدهللا زارعی

311
602
606
610
211
616
615
609

حــوزه آمــوزش
معاون آموزش
مدیر آموزش
کارگزینی هیئت علمی

امید طبیعی
حمیدرضا حسن شاهی
اسدهللا معصومی

بایگانی آموزش

غالمحسن حسن شاهی

311
301
316
308

مجتمع آموزشی

مصطفی رضایی

307

کارشناس آموزش
کارشناس آموزش
کارشناس آموزش
کارشناس آموزش
برنامه ریزی آموزش
امتحانات و ثبت نمرات

خانم یزدانی
خانم نعمتی
خانم مرادی
هاشم اسکندری
روح هللا نعمتی
محمد زارعی

312
314
317
210
303
305

مدیر گروه علوم انسانی

ولی نوذری

322

مدیر گروه کشاورزی و منابع طبیعی

برمک جعفری
خانم اسکندری

326
321

مدیر گروه مامایی

خانم صفوی

409

مدیرگروه علوم پایه
دفتر توسعه آموزش

خانم نصیری
خانم فردایی

324

مدیر گروه پرستاری

شـماره هـمـراه مـدیـران و مـسئــولـین دانـشـگاه
معاون علمی
معاون سما
مدیر پژوهش

دکتر طبیعی
دکترآقابابا
دکترمحتشم نیا

مدیرفرهنگی
مدیر آموزش

حاج آقا محمدی
مهندس حسن شاهی

مدیردانشجویی
مدیر اداری

مهندس اسکندری
مهندس فاطمی

9173172710
09177013906
9171132234
9192515132
9171270193
9177288983
9177287909

