
 بوعلی سینا شماره تلفنهای  دااگشنه
 تلفن واحد تلفن واحد تلفن واحد

 2893338 دانشجوییمعاونت  2898277 توسعه وابیتشپنیمعاونت  2898723 2893728              ریاست دااگشنه
 2320878 فکس معاونت دانشجویی 2328880 فکس  معاونت    توسعه وابیتشپنی 2320883 ریاست  فکس

کایهای علمی ادار  2328337 مدریاموردانشجویی 2320288 دفتر بودهج و تشکیالت 2893008 ینیب الملل ه هم
 2320798 معاون اموردانشجویی 2898878 امور اداری  2328878 و نشرهی روابط عمومی

 2328387 دانشجوییامور فکس  2320879 فکس اموراداری  2328883 کارشناس حوزه   ریاست
 2328882 رافه دانشجویی 2328823 اموررافهی 2320828 تخلفات دفتررسیدگی هب

 2328887 فکس رافه دانشجویی 2320020 ونقلیه  اداره خدمات 2320278 دفترحقوقی
 2328889 کمیته انضباطی 2320289 دااگشنه نقلیه 2320908 هیات ممیزه

رکات 2893728 حراست  2328078 انباراموردانشجویی 2320877 (سالمتخواه )تدا
رکات  2898889 فکس  حراست  2328870 تغذهی دانشجویی 2320787 کاررپدازی ،تدا

 2320298 تغذهی اتوماسیون 2320829 اداره آمار 2320282 ااظتنمات
گاه اه 2320222 امورمالیمدری 2320808 مسئول شب  2320293 امورخواب

گاه خوارهانامورخو  2328820 معاون امورمالی 2320708 ستاد شاهد وایثارگر  2320888 اب
 2328889 دفتر ارتباط خاهن با دااگشنه 2320228 اعتبارات امورمالی 2328828 ساهل80ستاد راهبرد

 2328898 مشاوره 2320739 رسیدگی امورمالی 2898078 گزینش
ری شباهن 2320888 دفترفنی ری باغ دااگشنه 2328328 حسابدا  2320382 سرایدا

   2328832 داره اموالا 2320283 فکس دفترفنی
   2328879 دیوان محاسبات 2320323 طرحهای عمرانی

گان 2328892 مسئول  و انظرین اتسیسات    2320233 اموربازنشست
   2320778 کارگزینیمدرییت  2320782 مدرییت رپدیس

 80-2328808 مرکزی تلفنخاهن   2320808 مدرییت میهمانسرا
2328280    -  30 " 2882878 همانسرای فرهنگمی  2328878 رپدیسمیهمانسرای   



 شماره تلفنهای  دااگشنه بوعلی سینا
 تلفن واحد تلفن واحد تلفن واحد

 2898027 معاونت فرهنگی 2898088 معاونت آموزشی 2898098 معاونت ژپوهشی
 2320788 فکس   معاونت فرهنگی 2320889 فکس معاونت آموزشی 2320882 فکس  معاونت ژپوهشی

 2320773 امور اجتماعی 2328078 مدری کل آموزش 2320738 ژپوهشیکل مدری 
 2320839 انجمن اهی علمی آموزشی 2320238 آموزشفکس  2320733 فکس ژپوهشی

   2328003 (سوزیی)آموزش  2320279 (محمدی)کارشناس ژپوهشی 
   2320792 (کاویپمرت )آموزش 2320888 اداره فناوری اطالعات

گا ن 2320827 تااشتنرا     2328328 اداره دانش آموخت
داهی ردخشان 2320888 سررپست کتابخاهن  دادکشنه علوم 2320299 استعدا

 2898288 ریاست 2320299 تحصیالت تکمیلی 2320782 فن آوری اطالعات کتابخاهن
 2328898 فکس ریاست 2320827 تحصیالت تکمیلیکارشناسان   
 2328893 معاونت 2328837 مدرییت  نظارت و ارزیابی  
 2328892 فکس معاونت    

 2328898 آموزش    
 2328890 امورعمومی دادکشنه پیرادامپزشکی رتبیت بدنی

 2320978 ی کاررپداز 8889320 ریاست 2870920 رتبیت بدنیاداره کل 
 2320882 گروه ریاضی 8889892 فکس 2870220 فکس

 2328022 گروه زیست شناسی 8882088 ور عمومیام  2870902 و مدرییت استخر معاونت
 2328880 گروه زمین شناسی 8889373 آموزش 2878033 سکارشنا

 2328890 گروه فیزیک 8880222 گروه علوم آزمااگشیهی 2878288 استخر دااگشنه
 2320927 گروه آمار 8887020 8882888تلفنخاهن     2870889 کاررپدازی 

 80-2328808 تلفنخاهن   8880380 (نردادکشنه ه )سالنهای ورزشی
      



 شماره تلفن دادکشنه اهی  دااگشنه بوعلی سینا
 تلفن واحد تلفن واحد تلفن واحد

 دادکشنه  مهندسی دادکشنه اقتصاد دادکشنه ادبیات
 2878830 ریاست 2328389 ریاست 2878230 ریاست

 2878838 دکشنهدا  فکس  2328887 دادکشنه فکس  2878290 دادکشنه  فکس
 2878832 معاونت اداری  ومعاونت ژپوهشی 2878887 معاونت اداری  2878882 معاونت ژپوهشی

 2878838 و  تحصیالت تکمیلی  معاونت آموزشی 2328398 معاونت آموزشی 2878270 معاونت آموزشی
 2878839 و  تحصیالت تکمیلی  معاونت آموزشیفکس  2878887 امورعمومی 2878280 آموزش

2878888-9 تلفنخاهن 2878880 تحصیالت تکمیلی  2878838 آموزش 
 2878833 امور عمومی دادکشنه هنر ومعماری  2320988 امور عمومی

 2878832 کاررپدازی  8880780 ریاست 9-2878888 تلفنخاهن
 2-2878202 تلفنخاهن 8889228 فکس  

ی  نهاوندمجتمع آموزش عال  8888322 معاونت آموزشی دادکشنه شیمی  
0228-3838888 ریاست 8889082 امور عمومی 2828209 ریاست  

0228-3888703 فکس 8880998 معاون مالی 2320907 فکس  
0228-3888880 معاونت آموزشی 8880888 کاررپدازی  2320979 امور عمومی  

0228-3888888 اداره آموزش 8880828 گروه معماری     
0228-3880880 ور عمومیام  8880882 گروه باستان شناسی    

   8880820 گروه گراکیف 2320888 مسئول دفتر نهاد رهبری 
2328383-8 نهاردهبری  ری  8880908 گروه مصالح ساختمانی  رزن دادکشنه مدرییت و حسابدا  

0288-8882809 ریاست 8880888 مرکز اسناد و ژپوهش 2888032 فکس نهاد رهبری   
0288-8882889 امور اداری  8889088 تلفنخاهن    
  8882888 8888020   
      



 شماره تلفنهای  دااگشنه بوعلی سینا
 تلفن واحد تلفن واحد تلفن واحد

گاههای  پسراهن  دادکشنه کشاورزی  دادکشنه فنی تویسرکان خواب
گاه بعثت نگهبانی خوا  0228-8889998 ریاست 8882838 8و  8ب  8888070 ریاست 

گاه بعثت 0228-8889990 فکس 8882833 مسئول خواب  8888088 فکس 
گاه  غدری مرکزی 389داخلی  نگهبانی خواب 0228-8889998 امورعمومی   8888088 آموزش 
گاه غدری 0228-8889998 ااظتنمات 2328807 مسئول خواب  8888282 اداری و ژپوهشی 

گاههای  دختراهن  8888378 تحصیالت تکمیلی  خواب
گاه رنگس     8283332خواب ج اساتیدبسی     8888878 امور عمومی 2320898 

 8882808 کاررپدازی  2828902 دانشجویی رباردان بسیج 8288378 
 2320987 مزرهع عباس آباد 2320390 دانشجویی خوارهان بسیج 8282088 8280873زینب        "        

گاه 8830799 8833309     زرها          "    8888822  دسترردمزرهع 2320332 شهیدامینی   پای
 8888827 گروه آبیاری  2328872 انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 8288329 معصومیه"                               

گان       گاه فرزان  8888878 گروه  بیوتکنولوژی 2320288 موسسه محمد 2870200 8خواب
گان       گاه فرزان  8888878 گروه باغبانی 2893387 آژانس دااگشنه 2870989 8خواب

 8888878 گروه رتویج 2328828 دااگشنه بانک تجارت رئیس  2878088 2878002
گان       گاه فرزان  8888827 گروه خاکشناسی 2320328 شعبه  دااگشنه بانک تجارت 2878380 3خواب

گاه مریم کار اتسیسات دااگشنه 8888083 خواب  8888878 گروه  زراعت 2328888 پیمان
 8888872 علوم دامی  گروه 2380829 2328808 شرکت راساب 8880293 8882888-8880822

گاه افطمیه   8838882-80 8832792خواب  8888870 گیاه زپشکی گروه 2320778 شرکت کاریاران 
گاه افطمیه  8888870 گروه ماشین آالت 8888800 موزه اترخی طبیعی دااگشنه 8882272 نگهبانی خاب

گاه مجتم  0288-3888730 ع نهاوندخواب  8888388 8888738و 8888088تلفنخاهن     8888022 "فکس                                  
8882800  - 3 تلفنخاهن ساختمان جدید 2328378 کتابفروشی دااگشنه    

 .اداره خدمات دانشگاه مشتاقانه آماده دریافت پیشنهادوانتقادات همکاران محترم میباشد



 سازمان مرکزی شماره تلفنهای داخلی لیست

 تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی

 805 معصومي محمد 446 اسماعیل  عبدالهي 464 سالم الهام 421 کورش حاجي بابایي 414 آقاجاني حمید

 460 ازندریاني محمودی  440 عطایي نجار فتح اله 454 سدالهسرخوش ا 486 حسیني مینا 443 آقامحمدی رضا

 481 محمدی زائر مدینه 445 عسگری ابولقاسم 494 سراج فهیمه 4450 حصاری هاشم                             443 وحیده ابراهیمي 

 844 شعبانمحمدی  445 عزیزیان سروش  406 موسي  سزا سلطاني 410 حسیني حمید رضا 460 احمدی رامین

 411 علي محمدی  449 عصاری هاشم 443 سطوتي هادی 468 حسین  حمزه خاني 420 د  گودرزاحمدون

 444 محمدی سحر علیرضا   432 سلگي مژگان 435 483  حمدیه حسین 430 اختری سیامک

 844 محمدی محمد 444 غفاری مهدی 448 محمد راد سلیماني 846 حسیني سید هادی 480 اسدی مصطفي

 420 محمدی رضا 814 غالمي جعفر 444 حسین  سلیماني 843 حسني جالل 446 الیاسي علي

 413 محمدی نیا شهرام 814 غالمي نسیم 450 ژاله  سلیمي فر 466 حسیني سید یاسر 816 اسکندری کاظم

 814 مددیان صفا رضا   845 حسین  سالمت خواه   436 حسین  اصغرنژا د

 483 مهران جلیل علي 818 فرامرزی سیاوش 446 سماوات شریف محمد 436 حمید  دهخاکي زا 408 اصالني رضا

 434 مهدوی حمیدرضا 446 صهبا فروزان مهر 494 سیستاني محبوبه 285 حسین ختن لو  491 حمیدرضا  اظهری

 446 مهدوی گوهری علي 455 فرماني فرشته 484 سیفیان جواد 446 خلیلي محمد 493 اسمائیلي هاله

 493 495معمری فاطمه 451 کامبیز فرهاد صفت 451 سیف معصومه   803 دیان حمیداوال

 261 کاظم ملکی سرور 420 اسماعیل فیضي 458 سیفي فاطمه 285 دشتي  علي 496 اکبری حمید

 439 موالیي اصغر 451 مهدی فیضي سخا  491 سویزی محمدحسن 459 دشتي راحله 142 مشهودسيد امينی 

 489 موسوی معصومه 841 فیضي حجت   814 دمقي داود  

 465 موسیوند حسین 440 فیضیان دقیق سعید 811 شامي پورنیا  علي 498 دهقان علي اصغر 289 بختیاری مسعود

 442 منتظری افسانه 460 قادری امین 426 شاملویي  جواد 465 دانشگر حمید رضا 490 رضابختیاری محمد

 449 فریدون ر  مهین پو 810 قاسمي پسند علي 463 شاه محمدی اکرم 404 دیدزفولیان سیدمه 490 بختیاری زهرا

 480 مینایي حجت 442 قدمي مرضیه 449 شرفخاني مسعود 456 دوستي فهیمه 468 حسن  باب الحوائجي

 440 میرآفتاب سیدمجید 415 قرباني علي اصغر 449 شعباني سلطان علي 441 شهرام ذبیحي 430 بیستون داود

   448 قربانزاده اکرم 804 شهبازی عباس   483 هرهبیات ز

 846 نادری  فریدون   441 شهبازی افسانه 413 راهواریان حمیدرضا 451 حسین بانژاد 

 465 نشاطي  آرزو 484 کاوه زهرا 486 رویا  شهباز بیگیان 453 رضایي مهدی 466 بازوند رضا

 483 داوود  نعیمیان  444 کورش رحیم رضا 446 نشهسواری حسی 434 فرهاد  رضايی  453 بیاتیان مینو

 449 نوروزی حسین 424 پریسا  کاوندی   434 رضواني علیرضا 441 برجیسیان معصومه

 414 نوروزی طیبه 814 کاشفي مهدی 430 صائب اعظم 444 مصطفيمحمد  ربیعي 469 باقری مجتبي

 423 نوروزی خسرو 404 پور سمیهکریم  482 صالحي کوثر 443 رسولي شیرین 468 بیگلری مرضیه

 433 نظری علي 441 کریم زاده محبوبه 408 صالح زاده کامران 443 رشیدی فریبا 446 بالغي هادی

 814 نمدی محمد 448 کرماني فاطمه 444 صفاری مجید 482 رستمي طاهره  

 493 شهرزاد  نظری مفتون     816 رشیدی عباس 846 پناهي محسن

 433 نوروزی بالل 485 گلستاني مصطفي 480 طباطبایي مهدی 400 180رضایي حمید رضا 411 قصاد توانا  پناهي

   484 گلیان  علي 415 علي باقر  طاهری نیا 434 رضایي حسنعلي 445 ارسالنپرتوی شایان 

 446 وهابي محسن   438 طالبي پری 401 رضایي سیف اله 468 پاکمنش

 425 وهابیان مهناز  800 لطیفي محمد کریم 461 حسین  عبد الرحماني 431 رفیعیان زهره  

 462 وفائي سعید   434 احمد  عباسي دولتشاهي 469 رسولي پایدار 496 تعجبي محمود

 432 وجداني مرتضي 810 مالمیر مهری 453 مهدی  عسگری پور 400 روحي ابراهیم 844 تعجبي   طاهره

 481 هدایت پوریان کبری 460 مسعودیان بهرام 492 هعطریان فاطم 842 رجایي امین 458 توکلي حسین

 449 هوشمندی محسن 445 422مسعودیان فرشاد  443 عنبریان  مهرداد 804 رجبي طاهره 445 شمس اله  ثریا جوان

 450 سید مرتضي  هزاوه ئي 489 مسعودیان حمید 438 عنایتي قاسم 844 رسولي  پروانه 444 جباری  ایرج

 413 هاشمي محمد 455 مسبوق  سیدمهدی 429 عزیزی ابراهیم 241 رستمي مصطفي 424 جمشیدی مژگان

 450 عباس یاری 432 مجیدی حبیب 440 عبدی نژاد علیرضا 480 رضوان  حسین 840 جوادی  نیره

 448 محمدجواد  یداللهي 483 محمدی فر ناهید 812 عبدلي علیرضا 445 حسینعليزارعي  289 جعفری امیر

 410 علي  یلفاني 409 مجید مختاری دوست 409 مجتبي عرفان دوست 846 ضزارع  فیا  

 442 دانشکده مهندسي 446 محبوبیان فاطمه 493 رضا  عشایری 464 زارع محسن  

 441 ادبیات و اقتصاد"     440 محمودی مطهر 496 عظیمي روح اله 432 زندیه فاطمه 441 چهاردولي لیال



 سازمان مرکزی احدهای لیست شماره تلفنهای داخلی و

 تلفن واحد تلفن واحد تلفن واحد تلفن واحد

 413 نامه رساني 415 معاونت  آموزشي 442 (تلفنخانه)دانشکده مهندسي  401 آبدارخانه طبقه دوم

 241 نهاد رهبری واحد برادران 445 معاونت پژوهشي 441 (تلفنخانه)ادبیات و اقتصاد"     465 آبدارخانه طبقه اول

 244 نهاد رهبری واحد خواهران 410 توسعه وپشتیبانيمعاونت  256 (مدیریت)شیمي"    438 آبدارخانه همکف

 848 نگهباني درب شرقي 450 معاونت دانشجویي 166 164           (مدیریت)علوم "    259 آژانس دانشگاه

 846 نگهباني ورودی پزشکي 480 معاونت فرهنگي   445 امور اداری

 183 نگهباني درب ورودی علوم 814 مدیر کل امور دانشجویان 441 دبیرخانه             443 ه آمارادار

 219 نگهباني خوابگاه غدیر 421 مدیر کل تحصیالت تکمیلي 442 دبیرخانه آموزش 489 اداره آموزش کارکنان

 433 نشریه دانشجو ودانشگاه 455 گاهمدیریت امورآموزشي دانش 809 دبیرخانه امور دانشجویان 462 اداره انتظامات

   489 مدیریت بودجه و تشکیالت 456 دبیرخانه معاونت دانشجویي 448 اداره انتشارات

 434 هسته گزینش کارکنان 409 مدیریت میهمانسراها 489 دبیرخانه هیئت امنا 465 اداره بودجه

 464 ئت جذب و گزینش استادهی 299 مرکز مشاوره   845 846اداره تدارکات                

 404 هیئت ممیزه 180 مخابرات 484 دفتر ارتباط خانه با دانشگاه  443 اداره تربیت بدني و فوق برنامه

     420 دفتر استعدادهای درخشان 811 اداره تغذیه

     461 دفتر تحقیق استان همدان 803 اداره خوابگاها

     468 عمرانيدفتر طرحهای  493 اداره دانش آموختگان

     234 دفتر فني 814 اداره رفاه دانشجویان

     406 دفتر حقوقي 333 اداره روابط عمومی 

     496 دفتر نظارت و ارزیابي 152 اداره فن آوری اطالعات

     408 دفتر رسیدگي به تخلفات 533 اداره نقليه

     411 ریاست 414 همکاریهای علمي بین اللملياداره 

     842 رستوران ستایش 489 اتوماسیون

     444 رستوران مرکزی 440 اموال

       505 استخر 

     425 ستاد امور رفاهي 464 اطالعات سازمان مرکزی

     460 ستاد شاهدوایثارگران 818 اطالعات خانه فرهنگ

     404 ستاد راهبردی  

     298 سالن اجتماعات شهید چمران 291 بانک تجارت 

       498 بایگاني آموزش

     150 کتابخانه مرکزی 498 بایگاني دانش آموختگان

     133 کتابخانه علوم 424 بسیج اساتید

        

     439 کمیته انظباطي دانشجویان 458 پایگاه شهید امیني

     409 کمیته انظباطي کار دانشکاه 491 پذیرش دانشجو

        

       9 تلفنخانه

       405 تکثیر و کپي

       443 تربیت بدني

        

       123 چاپخانه

        

       483 حراست

       449 حسابداری شبانه

        

       444 خدمات

       494 خدمات ماشیني آموزش

  5451601-10تلفنخانه                      

                      "   40-5451820  



 لیست شماره تلفنهای داخلی  دانشکده های علوم و شیمی

 تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی

 512 523افسانه  ورشابيان 241 مهدی  قياسوند 254 رسول سليمانی 231 صفدر حبيبی 112 مصطفی اکبری

 136 مهدی  هاشمی   210 شکوفه سيف 236 شهره  حسامی 221 علی اکبر یاسد بيگ

 264 رسول يعقوبی 224 نقی قاسمی 221 مسعود ساداتی 145 معصومه حسنی 526 محمدکاظم اسکندری

 112 راضيه  يوسفی 125 عزت قائمی 246 کريم سامعی 223 جعفردوست حسينی  225 ايزدی کيان  ليلی

 212 رسول يونسی 230 محمدحسين  قبادی 210 علی اصغر سپاهی گرو 132 مجتبی حيدری 110 داوود  آذری فر

  واحدها 212 قاسمی مرتضی 215 سعيد  سهيلی 210 مريم حسينی 222 فرهاد  آليانی

 140 آموزش علوم 253 قره باغي مهری 230 فريدون سموات 234 مهدی  حاج وليئی 162 حميد  اسماعيلی

 104 امور عمومی علوم 236 رويا  کرميان 241 حجت اله سامع 111 دوداو بيبیح 265 عباس  افخمی

 212 سايت کامپيوتر کارشناسی 113 فخری کرمانپور 204 سپهری وفا حسین 156 زهرا حصارخانی 236 حسين        ايلوخانی

 131 شورای کار 141 حسن  کی پور 233 سهرابی خديجه 115 پريسا  حسنين 231 محمد اميری

 259 آژانس دانشگاه 530 نفيسه کمالی   161 حضرتی  علی 304 جالل  ارجمنديان

 423 شيمی آلی -آز   115 پرويز شريفی   105 محمدرسول  اميد زاده

 412 کاربردی -آز   523 پروانه شکری    

 426 2شيمی تجزيه  -آز 140 کاظمی 210 حسين شهبازی 246 قربان خليل زاده  

 163 شيمی معدنی -آز 513 سکينه کهنوش 244 شهين شهسواری 230 المرضاغ  خانلری  

 131 آز  معدنی  ارشد 245 مهدی کاشفی 103 محشيدشاه محمدی   224 سعيد  خدابخش 231 محمدعلی  بخشی

 305 آز الکتريسيته     121 احمد خرم آبادی 223 رحيم  بوجار

 156 آز زمين شناسی 140 مرضيه  گليان 241 مجيد رصادقی ف 143 اردشير  خزايی 122 زهره بختياری

 221 آز شيمی و فيزيک 266 بهرام گنجور 222 غالمرضا  صفاکيش 211 عبداحسينی خدام محمد 214 مصطفی  بابائی

 134 آز زيست   104  161مهدی صمدی     223 مهرداد  براتی

 522 523زيک        آز في 133 مرادی 510 هوشنگ صيرفی   123 جالل  بصيری پارسا

 315 1آز  شيمی تجزيه  321 محمد  مصنفات  221 اميرحسين صدر 253 اشرف  دانشخواه 101 اصغر بيات

 133 آز هرباريوم 224 حسن محسنی 233 اعظم   صائب 121 منصور   دهنوی  

 311 رسولی –ازمايشگاه  251 ابراهيم محمودآبادی 132  236کامران زادهصالح     

 512 2فيزيک پايه آز  222 محمد معانی جو 123 جواد صاين 511 راد مجيد 123 سميره  ور پيله

 156 آز تشريح؛مورفولوژی وفيزيولوژی 214 علی مهر آبادی 262 صديقی 266 214 محمدرضا رضوانيان 211 حسين پارسيان

 134 آز ژنتيک و جانورشناسی 233 فاطمه مينايی 266 264فرزانه  صرامی 153 رسولی فرح 131 رامتين  پاکزاد

 131 گياهی و ميکروبيولوژی آز فیزیولوژی 111 مهين محمودآبادی 142 سيدجواد صابونچی 300    حميد رضايی  131 266هادی       پيريه

 201 تکثير جنب کتابخانه  125 411طيبه مدرکيان    101 اعظم رنجبران 265 پونه سادات پور حسنی

 131 بسيج دانشجويی برادران 135 مدرکيان الهه 201 سليمان فاضل طالع 104 مجتبی رضائی 112 ليال  پهناور

 114 بسيج دانشجويی خواهران 124 سميه محمدی   235 معصومه رجبی  

 303 جامعه اسالمی برادران 233 علی مالمير   234 داوود   رئوفی  

 116 جامعه اسالمی خواهران 316 رضا مردانی 103 عليزاده    123 امير عباس رفعتی 231 حسين  توکلی

 205  جهاد دانشگاهی 242 بهروز  ماليری 140 مريم عطری 224 بهروز  رفيعی 225 اشرف  ترکيان

 229 خدمات دانشکده علوم 226 راضيه مواليی مروت 254 حسين عابدی 240 مسعود رنجبر 226 طاهره  هرانیط

 106 گروه آمار 263 محمد موسايی 132 سعيد عزيزيان 286 رحیمي راضیه  

 148 گروه ریاضي 230 محمدی سيدداوود   423 رجبي مسعود  

 235 گروه فيزيک 313 مقيمی حميد      

 231 گروه زيست شناسی 211 ملک جانی  محمد 524 محمد جعفر غالمی    

 116 گروه زمین شناسي 242 ميرازی ناصر   122 زارعی 232 فرهاد  جعفرپور

 185 اطالعات 233 نصيری 521 فروغی 306 عباس  زارعی مهرورز 532 محمد  جهانی

 848 نگهباني درب شرقي 135 داوود  نعمت الهی 132 حبيب اله  لیهف 323 محمدحسن زبرجديان  

 9 (داخلي)تلفنخانه   233 نوراله نظری پويا 214 فرخی 216 سعيده  زريونی  

 442 دانشکده مهندسي 140 جواد  نظری 212 قاسم  فروزانی 121 313محمدعلی فی گلزل  241 عبدالکريم  چهره گانی

 441 ادبیات و اقتصاد"     220 عباس  نمازی 222 اسماعيل  فيضی   116 جواد چهاردولی

 5451601-10تلفنخانه                 131 محمد نوروزی 134 جالل  فرجامی 211 بابک ژاله  

 5451820-40"                    210 مرضیهنادری فصیح       

 ادبیات و اقتصاد لیست شماره تلفنهای داخلی  دانشکده های



 تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی

 416 دفتر ریاست دانشکده 296 شي آراني رضاکریم کا 288 صدراالشرفي مسعود 215 دیماری محمد رضا 224 اردالن محمد رضا

 291 معاونت اداری و مالي  "   410 کرمي پری 298 صلح میرزایي خدیجه 443 دکامي محمد جواد 261 آقایي نجف

 249 معاونت پژوهشي "  292 کریمي رقیه 248 صادقیان  صفانه   299 افضلي زهرا

 249 ت آموزشيمعاون "  259 کریمپور  سمیه     289 آهي محمد

 413 امور عمومي     243 راسخ مهند محمد 245 آرام یوسف

 425 اطالعات 249 لطیفي مرتضي 295 طاهری نیا علي باقر 242 رئیسي میترا 230 اسدی محمد حسن

 444 (سمت مدرس)نگهباني  214 محمدی  علي 248 طیب زاده امید 234 ریعان معصومه 412 اقبالیان جلیل

 421 کتابخانه 220 معروفي  یحیي 254 طاهری محمد  رضواني احمد 416 اکبری محمد 

 411 نشریات 230 معصومهمجیدی پرست  244 طاهر خاني رضا   404 اسدی اکرم

 409 سایت کامپیوتر ارشد 231 محمودی  علي محمد     245 244محمدسحاب اشرفي 

 409 سيارشناکسایت کامپیوتر 251 مولودی محمد   402 زود رنج صدیقه  

 444 تکثیر 424 مهیمني مازیار 206 عمادی سیدرسول 421 زماني وجیهه  214 بختیاری رحمان

 442 سالن اجتماعات 216 مسبوق سید مهدی 446 عروتي موفق اکبر 265 زماني عباس 242 محمدجعفر بني اردالن

 445 ویيبسیج دانشج 400 میرزایي  فرامرز 424 عطایي عبداله   245 باقری محمد

 265 آبدارخانه 244 محمودی محمد هادی 269 عالم زاده محبوبه   403 بشیری حسن

   406 میرزایي  محمدعلي 250 عزیزی  ستار 249 سود مند افشار  

 253 گروه حقوق 411 محمدی اکمل  احمد 402 عبدی فرشته 408 سیاه پوش فاطمه 246 پور جمشیدی مریم

 232 گروه الهیات 223 مرادی  حسین   408 عصومهساکي م 286 پارسایي نسرین

 249 گروه زبان شناسي     219 سراجي  

 292 گروه ادبیات فارسي 285 نوروزی سعید 263 فرهپور نادر 266 سماوات شریف 294 تقي پور علیرضا

 215 کتابداری گروه 413 نوراني مقدم سیدیونس 236 فریدوني محمد رضا 210 سیاوشي کرم 238 ترکماني حسینعلي

 240 گروه  زبان خارجي  421 نداف  فائزه 244 فاضلي منیع آیت اله 225 سلحشوری احمد 441 ترکمنش نعمت اله

 401 گروه ادبیات عرب 202 نجفي  علي اکبر 290 فاضلیان سید جواد 440 سبحاني فخر قاسم  

 223 تربیتيگروه علوم  444 نوروزی  آرش 218 فزوني علي   294 جعفری فریدون

 283 گروه تربیت بدني 228 نصیری فخر السادات   420 شریفیان مهدی 284 421جدیدی زهرا      

 214 گروه فرهنگ وزبان فارسي 408 وفایي  سعیده 429 قائمي مرتضي 416 شعباني بهار غالمرضا 413 جعفری محمد رضا

 235 گروه معارف   221 قنبری سیروس 281 شفق اسماعیل  

   205 هاشمیان  لیال 214 قادری تیمور 289 شیخ ویسي فرزاد 260 دریان پور عليحی

 9 تلفنخانه 254 هراتي  محمد جواد 212 قره خاني 239 شمخاني علیرضا 253 حاجي عزیزی بیژن

 440 و علوم سازمان مرکزی 262 یلفاني علي 446 قمری حجت 404 شهسواری شهین 241 حسیني مصطفي

  5292614-3تلفنخانه  224 یوسف زاده محمد رضا 443 قائمي زاده سلمان   240 مرضیهحسیني مظاهر 

   223 یونسي  علي     222 خوشخویي منصور

 444 دفتر ریاست دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي

 423 معاونت پژوهشي 448 موالیي 468 فخرایي 460 رشید خسرو 462 ابراهیمي

 481 معاونت آموزشي 486 محمدی 445 طرسف 493 رحیمي 433 افشار کهن

 443 معاونت اداری و مالي 448 محمدپور 461 فرخ نیا 485 زلقي 406 اماني

 415 کتابخانه و مرکز اسناد 449 محققي 466 فرزاد سیر 438 زارعي مهرورز 481 اکبری

 443 امور عمومي 414 میرنقیبي 404 فرهادی 420 سماواتیان 436 باللي

 425 تایپ 426 نظری فتح 453 قلي زاده 495 سپر دوست 420 بهزادی

 441 تکثیر 464 نظیری 443 قائمي زاده 450 سهرابي 421 پور همداني

 416 اطالعات 469 نقدی 492 قبادی 428 سعیدی 456 پاک سرشت

 446 گروه اقتصاد 422 نائیني 454 قدسي 463 شاه آبادی 453 جعفری سرشت

 465 گروه علوم اجتماعي 439 هزاوه ای 422 قادری 401 شمس زاده 430 حسیني

 444 گروه روان شناسي 403 هنری 464 کرد بچه 235 علي پور  برات 444 حسنیان

 444 گروه علوم سیاسي 484 یار محمدی 485 کردنوقابي 498 عباسیان 424 428دولت پور     

 482 حسابداری گروه 480 یعقوبي 418 مهرگان 445 عیسي زاده 404 ذوقي پایدار

 مهندسیلیست شماره تلفنهای داخلی  دانشکده های 



 تلفن واحد ها تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی

 311 رياست دانشکده 124 حسين مراديان لطفی 332 جواد نژاد طاهری 342 مير حسين دزفوليان 331 مهدی عشری اثنی

 311 معاون اداری و مالی 322 حميد رضا پور مهدوی 160 محمد رضا طوسی 413 حميد رضا دزفوليان 120 فضل اله اسکندری

 311 معاون پژوهشی 400 حميد رضا صدق محمدی 332 محمد رضا طهماسبی 333 علی ديهيمی 152 وحيد رضا اوحدی

 310 معاون آموزشی 102 مهدی مسکوب 343 محمد خليل طاقتی 326 عزت اله دهقانی 121 123  شهرام احمدی

 310 مدير تحصيالت تکميلی 313 سيده طيبه مشعليان 113 هادی طهماسبی   105 130-124خسرو افکار 

 313 امورعمومی 434 444مصطفی  مقصودی     153  156اميرهوشنگ   اميدی

 321 شمسئول آموز 436 سيد کاظم منزه   335 محمد مهدی رشيدی 113 عليرضا  افخمی

 103 انتظامات 310 علی مينائی مبتکر 326 حسين فرزاد عامل 166 حميدرضا کنعان رشيدی 152 اصالنی زهرا

 113 دفتر خدمات 113  113اصغر  برنا مجيدی 340 مهدی عباسی 111 بهرام رضائی  

 315 دبيرخانه 499 معصومي معصومه 161 حاتم عبدلی 142 فريدون رضائی  

 313 ماشين نويسی   366 سعيد عقيقی 313 مسعود رسولی 340 الساداتنرگس  بطحائيان

 343 دفتر ارتباط با صنعت 332 داوود نادری 312 علی نيا علوی 122 محمدرضا  رسولی 114 مهدی بيات

 114 دفتر بسيج دانشجويان 301 محمد نصيری 413 علی عزيزی 316 زهرا رنجبران 305 فاطمه بهراميان

 321 دفتر جامعه اسالمی 116 محمود نيلی 321 غالمرضا عبدی 301 322 نسرين رنجبران 325 مريم بيات

 112 344دکتریدانشجويان  303 سيد علی اصغر ناصری 113 فيض اله عسگری 106 حسين رهسپار 324 عباس بيات

 436 مسئول کالسها 120 محمد رضا نژاد     165 الهام بابائی

 444 کامپيوتر مرکزی سايت 133 جمشيد نعمتی      

 305 سايت کامپيوتر ارشد 162 زهرا نصيری 426 آرش الحسينی فتاح 113 سلطانعلی زارعی  

 131 کتابخانه   432 پرويز فتاحی 320 ليال زنگنه 111 عبدالحميد ور پيله

 152 آبدارخانه 131 محبوبه وزيری 336 عباس فدائی   449 پاینده پیمان  جواد

 443 بوفه   333 311 عی فرامرزصنيفرشته     

 161 تأسيسات 301 مرتضی يوسف صنعتی 131 مجيد فضلی 124 حبيب اله وند سايه 151 حسين ترابزاده

 2 و سازمان مرکزی تلفخانه 121  123نادر   زاده يعقوب   163 سيد رضا سبزپوشان 131 محسن تدين

 445 خدمات کامپيوتر     121 رحمن سيفی 311 امير توکلی

 106 صحافی   310 300عباس   قديمی 113 محسن ستاری 360 محمد ترکمان

 402 دفتر انبار   402 احمد قاسمی    

 400 امين اموال   315 فاطمه پور قديم 142 محمد رضاشاه نظری   

 351 آزمايشگاه آيروديناميک  165 دفتر گروه برق   131 بهزاد شمالی 122 336علی محمد ثنائی

 360 آزمايشگاه ارتعاشات  322 دفتر گروه صنايع   350 310عليرضا  شتریشو  

 122 الکترونيک و  مدار 110 دفتر گروه عمران 424 425شهاب   کاظمی 126 محمد شوشتری 2 موسی جمشيدی

 162 1الکترونيک 322 دفتر گروه کامپيوتر 123 مهدی کريمی 323  محمود  زاده شکوهی  

 121 (کارشناسی)بتن  آزمايشگاه 330 دفتر گروه مکانيک 142  121فريدون  کرمی 131 آرزو شهپر نجفلو 123 311آبادی  شريفحاتمی 

 123 (کارشناسی ارشد)بتن  406 دفتر گروه مواد   113 سيفعلی شفيعی منور 151 سيد مهدی حسينيان

 353 حرارتيناميک وترمود 122 اتومکانيککارگاه   162 سهيل فر گنجه   330 فاطمه حسينی دانش

 325 خواص مکانيکی مواد 124 برقکارگاه   333 محسن گودرزی   406 322آرش  حجتی

 153 ديناميک خاك آزمايشگاه  120 جوشکاریکارگاه     413 جالل صادقيان  

 142 آزمايشگاه آسفالت 102 گری ريختهکارگاه     122 رامين صادقيان  

 332 رباتيک آزمايشگاه  122 ماشين ابزارکارگاه   302 غالمرضا مجذوبی 432 عباس صمدی 404 ياشار خالدزاده

 153 ژئوتکنيک آزمايشگاه 413 آزمايشگاه مکانيک سياالت 405 صميم محمديان 110 عليرضا صفری 125 عباس خانمحمدی

 336 آزمايشگاه  قدرت 156 آزمايشگاه  هيدروليک 304 امير حسين محمودی   314 حسن لو ختن

 314 دهی فلزات آزمايشگاه شکل 133 آزمايشگاه تنش پسماند 123 محمد حسن مرادی   411 وحيد خداکرمی

 101 آزمايشگاه  کنترل  133 آزمايشگاه مقاومت مصالح 113 311مسعود مکارچيان   122 120-353رامين  خاتمی

 130 ماشينهای الکتريکی 121 آزمايشگاه مکانيک خاك 122 ابوالقاسم مکانيک   122 سليمان لو خدابنده

 324 آزمايشگاه  متالوگرافی    104 محمد ملکی    

 105 مدار منطقی آزمايشگاه   161 محرم منصوری زاده    

 105 آزمايشگاه معماری کامپيوتر  1121505-1تلفنخانه     126 سيد حسن موسوی    

 کشاورزیلیست شماره تلفنهای داخلی  دانشکده 

 تلفن واحدها تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن ادگینام خانو

 251 ریاست 285 معروفي  صفر 251 صفری  محمدحسین 248 حیدری  مجید 405 اعظمي  موسي



 205 معاون اداری مالي 285 معروفي  صفر 221 صابریان  سمیه 423 حاج علیزاده  حسین 244 ارشادی  احمد

 254 معاونت آموزشي 224 محمدرضامحمودآبادی  249 صفری  محدی 208 حسیني  سیدعلي 413 شری  محموداثني ع

 285 معاونت پژوهشي 251 منظمي  علي اصغر     411 احمد وند  گودرز

 219 موزه تاریخ طبیعي 289 میرزایي  مجید 426 ظفری  دوستمراد   203 ابوطالبیان محمد علي

 289 آموزش 280 منوچهری  مسعود   249 خدا کرمیان  غالم 224 اقبالیان امیر حسین

 243 امور کالسها 289 مهری  مجتبي 219 علیزاده  جعفرمحمد 254 خرسند  مرتضي 294 اژدری  رضا

 220 امور عمومي 264 مهرشاد  مهرداد 245 عبدالهي  معصومه   213 اکبری پارسا  موسي

 213 دبیر خانه 234 منتظرقائم  زهرا 251  علي عربي  حسن 416 دشتي  فرشاد 404 امیری  پریان

 210 تکثیر 253 منتظری پروانه 234 علیپور 241 دلجو  علي 234 احمدی

 250 آبدارخانه 9 مکاری  علي   206 دباغ  علیرضا 289 اتفاقیان  علي

 264 رستوران     220 دهقان نوراله 205 زارع ابیانه  حمید

 234 سمعي و بصری   420 غالمي  منصور   212 با نژاد حسین

 206 کارپردازی 285 نادری  کریم     220 بخت آزما  ایرج

 234 کتابخانه 410 ناظری  سنبل   230 رحیمي  قاسم 222 فریدونباب الحوائجي 

 229 کامپیوتر کارشناسي 266 یوسفي  گالیه     240 بخشي زاده محمد

 292 کامپیوتر ارشد   224 قرائي  حسین 249 ازماني  پوی 246 بارانچي  لیال

 246 مرکز کامپیوتر   213 قره باغي  فاطمه 205 زارع ابیانه  حمید 264 بیگلری  طیب

 284 دفتر بسیج        

 245 دفتر جامعه اسالمي   412 کزازی  مجید 406 سبزی پور  علي اکبر  

 280 شورای صنفي  تلفنخانه 246 هکرباسي  فرید 414 ساریخاني  حسن 424 پیری  خسرو

 204 نگهباني درب اصلي 269 آز هیدرولیک   419 سلیماني  محمدجواد 221 پناهي  محمدرضا

 204 نگهباني درب مدرس 233 آز کشف بافت 230 گرجي پور  حسین 251 سپهری  علي  

 265 گروه بیو تکنولوژی 238 آزمایشگاه باغباني   212 ساکي علي اصغر  

 244 گروه باغباني  233 آز  بیولوژی خاک   289 سپهری  نبي اله  

 243 گروه ترویج 208 آز تغذیه دام      210 ترکمني  علیشاه

 418 گروه خاکشناسي 234 آز جذب اتمي   234 شیرزاد  فاطمه 255 تقدیری بهمن

 240 گروه زراعت 224 آز حشره شناسي   288 شکل آبادی  

 241 گروه علوم دامي 263 آز حصلخیزی خاک   244 اهبداغلوش 422 جاللي محسن

 249 گروه گیاه پزشکي 221 آز خاک شناسي   252 شمسي وقار  مجتبي 230 جابری مجتبي

 424 گروه ماشین آالت 268 آز شیمي خاک   220 شکری  محمد رضا  

 234 آز تجذیه دستگاهي 263 آز فیزیک خاک   230 شکری نظامعلي  

 ان جدید دانشکده کشاورزیساختم

 225 ریاست 490 میرزائي   سهیال 454 شکل آبادی محسن 434 حیدری  مجید 499 احمدی

 226 معاونت اداری و مالي 460 مظاهری حجت اله 465 طاهری عبداله 494 حمزه ای  جواد 454 احمدی  احمد

 224 ونت آموزشمعا 496 موحدی  رضا 450 عبدالهي  محمدرضا   495 احمدی  ابراهیم

 215 معاونت پژوهشي 212 محمودی راحله 456 عزیزی  علي 436 خانجاني  محمد 250 اخوان  سمیرا

 216 معاونت تحصیالت تکمیلي 462 معروفي صفر 430 علیپورداریوش   463 امیری بریان  جعفر

 212 دفتر مجله 464 ملکي  مصطفي 451 علي عربي  حسن   464 اتریشي  مهرداد

 208 مدیر آموزش 455 ملک محمدی  مریم 491 فیاض  الهه 205 زارع ابیانه   حمید  

 240 اطالعات 468 میرزائي اصل اصغر 465 کریمي  سعید 438 ظهیری  بابک 493 باللي  حمید

 219 خدمات 494 نوزری  حامد 251 کشتکار امیرحسین 458 زابلي  خلیل 214 بخشي زاده  محمد

 209 سالن ورزش 453 نادری  کریم 434 گوهری  سعید 430 اني  پویازم 453 بهمني امید

 214 امور عمومي 454 نائل  محسن 450 موسوی  سیدسعید 469 سعدی حشمت اله 498 بیات حسین

 206 کارپرداز 435 یعقوبي  احمد 432 مددی  حسین 492 سلطاني جالل 462 باقری  هدایت

 

 هنر و معماری  و پیرادامپزشکیهای  لیست شماره تلفنهای داخلی  دانشکده

 تلفن واحدها تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی

 206 اطالعات  285 259        فرمحمدی 246 طالع اسالمي 268    402         ذوالحواریه 213 اثني عشری



 219 هنر و معماری آبدارخانه 260 لجال محمدی پسند 253 طویالني   283 امیدی

 261 بسیج برادران 245 289             مترجم 213 طلیسچي    

 281 تأسیسات 246 موسیوند   256 حسین رضوان  

 244 تربیت بدني 298  محمدی   268 مرتضي يرجب 262 علي اصغر بهاری 

 249 رستوران 245 مالزاده 295 حمیدرضا ظهیری    

 238 شورای صنفي 258 268        مدزادهمح      

 218 کتابخانه 296 منصورمحمدیان   204 ابراهیم زارعي  

 282 هنر و معماری کامپیوتر 234 میرزایي 240 عظیمي 240 255      زارعي 260 خانم پیرنظری

 290 گروه معماری 251 مژگان خاني  244 244        عراقچیان   259 ورپیله

 204 گروه باستان شناسي   236 250     عباس آبادی   263 221 پوروقار

 292 221   گروه گرافیک     291 سجادزاده 400 محمد رضا پژوهي

 256 گروه علوم آزمایشگاهي 269 علیرضا  نوریان   296 سلماني 296 مهدی پرستار

 204 گروه دام پزشکي 252 فاطمه نیک بین 218  فرزادنیا 254 لیال  سامي  

 230 پیرادامپزشکي خدمات 218 نائیني   204 ساروی  

 280 نگهباني غربي 235 نظری   286 عباسعلي ساری 214 تاجر

     244 بهروز قویمي 254 نیا محمود سجادی 282 تاریمرادی

       250 سپهری 221 تیموری

          

     250 یفمحمدشر کریمي امان    

  تلفنخانه  205 آقای یادگاری 294 کریمي 288 حمید شکریان 401 حیدر حیدری

   233 آقای یاری زاده 290 کرمي 292 شاملو  

   253 آقای یاوری      

         296 خانجانزاده

       204 محمدرضا  دقياص 234 خوابگاه مریم

       241 دهکردی زیور صادقي 293 خزندی

         264 حسین خوش روزی

         254 سهیال خوشنویس
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