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 واحد مستقیم داخلی واحد مستقیم داخلی

 خبًن ٍلذخبًیدفتر ریبظت داًؽکذُ ـ  A1 0144 66322133آبذارخبًِ اهَر اداری پبرت   - 0364

 دفتر هؼبًٍیي ـ آقبی هحوذی 66322144 0144 اتبق کٌترل تبظیعبت آقبیبى زارع ٍغوبهی -  0343

 فکط ریبظت 66322466 - هَتَرخبًِ هرکسی ـ آقبی هیری - 0142

 خبًن ًظری-رٍابط ػوَهی 63140314 0314 اتبق هخببرات داًؽکذُ آقبی غوبهی - 0444

 آقای اعکندری -هدیز اهور عووهی A 5666 99722768ًگْببًی پبرت  - 0434

 هعئَل خذهبت آقبی ارٍجی  - C 0362ًگْببًی پبرت - 0461

 دفتر فٌی ـ آقبی جبًببز  0440 ًگْببًی کیَظک - 0466

 ـ آقبی ًیکخَاُهعئَل ًقلیِ   B2 0336ًگْببًی پبرت - 0342

 خبًن بیگلری-کبرگسیٌی 66341606 0316 آقبی هیٌَئی -ظرپرظت تذارکبت 66322463 0444

 خبًن خلیلی -کبرگسیٌی  66341606 0310 آقبی هٌصَرکرهی -هعئَل کبرپردازی - 0361

 ظالهتآقبی  ـ ببر هعئَل اً  0144 هعاوى پضوهشی، دکتز صودی  5876

 اًتؽبرات ـ آقبی ظؼبدت  0334 دفتر اهَر پصٍّؽی ـ خبًن ًبهَر - 0340

 ػسیسپَرخبًن دبیرخبًِ  - 0334 دفتر اهَر پصٍّؽی ـ خبًن ّبؼوی - 0426

 ًبهِ رظبى آقبی صفبیی  - 0334 ّب دبیرخبًِ دائوی ّوبیػ - 0366

 ببیگبًی اداری آقبی حعیٌی - 0440 آقبی قبظوی -ٍاحذ ظوؼی ٍ بصری - 0446

5674 - 
ای ـ  عزپزعت هزکش خدهات رایانه

 خانن ههندط خضزی
 خانن اعتادابزاهین -رئیظ حغابداری  57:6

0442 - 
داری کبهپیَتر ـ آقبی هٌْذض  تؼویر ٍ ًگِ

 ًذرلَ 
 خبًن ارؼذی 66322422 0360

 هیٌَییآقبی -داراهَال جوغ - 0444 اتبق پبیػ ظبیت - 0316

 آقبی ٍیؽگبئی 66322422 0361 هرکس پصٍّػ ّبی داًؽجَئی  0146

 خانن حنانی هعاوى دانشجویی، فزهنگی Ph.D 5876 99722866اتبق داًؽجَیبى   0134

 خبًن ػیَضی  اهَرداًؽجَیی ـ 66341602 0362 دفتر تربیت بذًی  0364

 هوسػ ـ خانن چیذریرئیظ اداره آ 997226:5 56:6 دکتزجاهعی-هدیزگزوه علوم پایه  5764

 خبًن خبک ًگبرهقذم 66341640 0461 دکتر هَظَی زادُ - 0346

 خبًن تَکلی 66322460 0463 خبًن کردظتبًی - 0446

 خبًن رٍضِ هقذم 66341634 0466 آزهبیؽگبُ فیسیک خبًن ّبؼوی  - 0144

 ؽقیخبًن ده 66322460 0466 زادُ ؼیوی خبًوْبکبٍیبًی ٍ ؼریفآزهبیؽگبُ - 0441

 ببیگبى آهَزغ ـ خبًن غفَری  0321 آزهبیؽگبُ ػلَم پبیِ خبًن جبًسادُ - 0426

 هثوری   ببیگبى آهَزغ ـ خبًن - 0424 ظلطبًیآزهبیؽگبُ فیسیَلَشی خبًن  - 

 اتبق اظبتیذ ـ خبًن بٌی صذر  - 0144 دکتز فزج الهی-هدیزگزوه بیوتکنولوصی :9972269 5648

 دفتر ًْبد رّبری ٍاحذ خَاّراى  0366 دکتر صوذی  0464

 دفتر بعیج داًؽجَئی  - دکتر حعیٌی  0340

 کویتِ داًؽجَئی )کبًَى قرآى ٍ ػترت(  0466 دکتر ًکَئیبى  0314

0140  
-آزهبیؽگبُ بیَتکٌَلَشی خبًوْب هرػؽی

 ترابی-صبئوی
 کتببخبًِ جْبد داًؽگبّی ـ خبًن ًقی زادُ  0330
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 واحد مستقیم داخلی واحد مستقیم داخلی

 دکتزکاظوی-هدیزگزوه هواتولوصی 99722687 5777 آقبیبى دکتر هَظَی ٍ ًبصری - 0304

 خبًن ؼبیعتِ -هٌؽی گرٍُ  0420 ًَرٍزیحعیي دکتر  - 0166

 خبًن دکتر حعیٌی  0136 خبًن قرُ گسلَ - 0166

0146  
آزهبیؽگبُ هیکرٍة ؼٌبظی خبًوْب حؽوتی 

 ٍ ظیذهحوَد
 راکر  آقبی دکتر  0443

0336 
0146 

 دکتر رضَاًی  0461 آزهبیؽگبُ قبرچ ؼٌبظی آقبی غفَری  -

 خبًن دکتر ؼْیذی  0141 آزهبیؽگبُ اًگل ؼٌبظی   0164

0424  
خبًوْب پکٌِ ، ـ  آزهبیؽگبُ بیَؼیوی 
 ػربؽبّی ٍ هؼبًٍی

0142 
 خبًن دکتر ًبدػلی 

 وَىآقبی رٌّ  0364 آقبی غلوبىـ آزهبیؽگبُ ظرٍلَشی   0164

  0460 خبًن حؽوتی  0333
آزهبیؽگبُ ّوبتَلَشی خبًن حکیوی ٍآقبی 

 ًَرٍزی

0424  
خبًوْب پکٌِ ، ـ  آزهبیؽگبُ بیَؼیوی 
 ػربؽبّی ٍ هؼبًٍی

 آقبی دکتر صفب - 0344

 دکتر ًؽبظتِ ریس-هذیرگرٍُ رادیَلَشی 66322166 0462 اتَکالٍ  0346

 خبًن اهیذ ًصاد-ٌؽی گرٍُه 66322166 0462 آقبی دکتر احوذًٍذ  0344

 آقبی گرگبًی ٍ خبًن آزادهْر 66322166 0404 آزهبیؽگبُ هرکسی تحقیقبت جبهغ  0361

 خبًن رجبئی 66322166 0104 عایز

0140 
0146 

 
دفتر ظتبد ٍ ایثبرگراى ـ خبًن ػلیپَر ٍ آقبی 

 البرزی
 دکتز صدیق هعزوفی-هدیزگزوه هوشبزی 99722868 5842

 آقبی حقی-هٌؽی گرٍُ 66322144 0444 ج کبرکٌبىدفتر بعی  0344

 خبًوْب بٌْبم ٍ هلکیبى 66322144 0121 ؼَرای اًضببطی داًؽجَیبى  0366

 خبًن کبیری -اتبق پراتیک  0332 آقبی غیبی –پرٍرغ حیَاًبت   0441

 خانن حنانی-هدیزگزوه اتاق عول 99722822 5827 اصلی داًؽکذُ  server اتبق  0144

 آقبی حقی-هٌؽی گرٍُ - 0444 کتببفرٍؼی ، آقبی پرٍاًِ ٍار  0464

 آقبی اهیری - 0344 ظبلي اجتوبػبت  0423

 آسهایشگاهی ـ دکتزعشاقیعلومهدیزگزوه   هرکس هْبرتْبی ببلیٌی - 0332

 آقبی کرهی -هٌؽی گرٍُ  C1 0342ظبلي تؽریح پبرت  - 0346

 رظتدکتر یسداى پ  0141 بَفِ پیراپسؼکی - 0146

0122 - 
رئیط  -ظلَلی هَلکَلیهرکس تحقیقبت 

 هرکس
 دکتر غرٍی - 0346

0124 - 
هرکس تحقیقبت ظلَلی هَلکَلی خبًن 

 اخالقی
 دکتر هلکی  0166
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 واحد مستقیم داخلی واحد مستقیم داخلی

 A2آبذارخبًِ پبرت   0404   

 B1آبذارخبًِ پبرت   0426   

 B2آبذارخبًِ پبرت  0366   

   
2126 
2442 

 آشاًط درة داًؽگبُ -

   
4444   
 6کذ    

 هرکس تلفي داًؽگبُ -

 ًگْببًی درة داًؽگبُ - 2244   

 پعت ببًک  0460   

 کذ پعتی 4006340464   


