واحد سازمانی

نام و نام خانوادگی
معصومه باقری
سید علی میرشاهولد
امیر حسین ناصر پور
رضا جعفری
داود صلواتی
مجتبی زمانیان
ولی زنگنه
مجید جباری
زهره قیاسوند
علی سوری نیا
حامد چگینی
عباس میرزایی
مهدی غیاثوندان
حسین منصوری
بهروز کامرانی
محبوبه یزدانفر
سید مصطفی میرشاهولد
مهدی اسدی
مریم جوکار
نیره روستایی
ابراهیم فراهانی
فرشاد شیخ الملوکی

سمت

شنبه

حوزه ریاست
رییس دفتر ریاست و روابط عمومی
مسئول دفتر
مسئول دفتر
کارشناس مسئول روابط عمومی
مسئول گزینش
مدیر طرح و برنامه
طرح و برنامه
طرح و برنامه
طرح و برنامه
مدیر حقوقی
رییس شاهد و ایثارگر
کارشناس شاهد و ایثارگر
رییس دفتر فنی و طرح های عمرانی
کارشناس دفتر فنی
کارشناس روابط بین الملل
معاونت اداری و مالی
مسئول دفتر معاونت توسعه
مدیر امور مالی
کارشناس مالی
رییس رسیدگی مالی
رییس دریافت و پرداخت مالی
کارشناس مالی شبانه
کارشناس مالی

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شماره واتساپ
09185013458
09181511427
09183526544
09940488782
09188527243
09187135440
09189532850
09183524879
09910612205
09910629092
09188510557
09183508921
09183534152
09183505520
09191676139
09183504600
09183523984
09188513961
09188526138
09183507163
09390901394
09188513652

حسین سعیدی خواه
اکبر کرمی
سید صادق حسینی
فریدون زندی مقدم
محسن رضایی
بابک تاجیک
محمد شمس بخش
امیر حسین رحیمی
احمد صدیقی
مریم الف خانی
علی رسولی
مجید معصومی
مهرداد پور سینا
کبری پور متقی
فاطمه صفری
لیال بیات نژاد
معصومه ناصری
فاطمه سلگی
رضا زمانی
اسماعیل امیری
مهال فرجی
مرضیه سجودی
لیال زندیه
وحید تاجیک

رییس اداره اموال
کارشناس اموال
مدیر امور اداری
کارشناس امور اداری
رییس کارگزینی
کارشناس کارگزینی
مدیر امور عمومی
انباردار
رییس کارپردازی
کارشناس کارپردازی
کارپرداز
کارپرداز
کارشناس سامانه ستاد
رییس دبیرخانه
کارشناس دبیرخانه
معاونت آموزشی
مسئول دفتر معاونت آموزشی
کارشناس معاونت آموزشی
نظارت و ارزیابی
کارشناس جذب
کارشناس استعدادهای درخشان
کارشناس تحصیالت تکمیلی
کارشاس تحصیالت تکمیلی
کارشاس تحصیالت تکمیلی
رییس اداره خدمات آموزشی

09185470779
09183505951
09188510172
09183526656
09330142174
09188518747
09183531613
09384272757
09123029685
09184021272
09183505083
09358608704
09183537394
08132355338مستقیم
08132355338مستقیم
09036569760
09013510951
09189501645
09187135440
09188776405
09189514899
09365665937
09188513567
09303551215

فاطمه روستایی
زهرا دشتی
نسرین احمدی
معصومه مطلبی
فاطمه همتی
نسرین عبدلی
مریم روزبهانی
محمد زمانی
محمد فرمانی
مرضیه کهندل
فوزیه منصوریان
جواد پورتقی
علی برخورداری
پری محمدی
سید مهدی موسوی
علی شریفی
فاطمه شفیعی
سیامک جعفری
جمال ابوالحسنی
مریم ملکی
زهرا شعبانی
حسین عبدلی

امور آموزشی
مسئول خدمات ماشینی
کارشناس خدمات ماشینی
مسئول فارغ التحصیالن
کارشناس فارغ التحصیالن
کارشناس مسئول پذیرش و نظام وظیفه
نقل و انتقاالت
بایگانی
مسئول بایگانی
معاونت پژوهشی
مسئول دفتر معاونت پژوهشی
کارشناس پژوهشی
مسئول آزمایشگاه ها
کارشناس ارتباط با صنعت
کارشناس کتابخانه مرکزی
کارشناس کتابخانه مرکزی
کارشناس کتابخانه مرکزی
کارشناس کتابخانه دانشکده عمران
مدیر IT
کارشناس IT
کارشناس IT
کارشناس IT
کارشناس  ITدانشکده عمران

09030793157
09365415467
09227072565
09373096979
09109377602
09032039233
09367249748
09181502136
09187047551
09915122742
09173169443
09183524426
09188510579
09034636974
09183531082
09189491029
09183534083
09034824008
09307423382
09364051555
09185079189
09189516831

معاونت دانشجویی
حسین اولیائی

مسئول دفتر معاونت دانشجویی

09189531459

حامد طرماح
بهاره خالقی
زهرا مرادی
محبوبه کوهی فرد
مریم طاهری
محسن هدایتی
یاسر کشاورزیان
سمیه چوبین
رضا نادری مطیع
سمیرا سامنی
رضا مومنی
صدر ا ..احمدی
محمد حسین چهاردولی
فهیمه عاشوری
راضیه سلیمانی
کریم ابراهیمی
میثم خانجان
فاطمه ساریخانی
محمد مهری

مدیر تربیت بدنی
کارشناس تربیت بدنی
کارشناس تربیت بدنی
کارشناس مشاوره
کارشناس کمیته انضباطی
کارشناس کمیسیون موارد خاص
رییس اداره خوابگاه ها
کارشناس خوابگاه خواهران
رییس اداره رفاه دانشجویی
کارشناس وامهای دانشجویی
کارشناس تسویه حساب دانشجویی
کارشناس تغذیه
کارشناس تغذیه دانشکده عمران
معاونت فرهنگی
مسئول دفتر معاونت فرهنگی
مسئول دفتر مدیر فرهنگی
رییس امور فرهنگی
کارشناس فرهنگی
کارشناس انجمنهای علمی
کارشناس فرهنگی

09352427724
09182046771
09189506697
09382217406
09034759729
09186129298
09386130230
09180172489
09034824001
09034823988
09183507897
09189507140
09033138929
09184538331
09185056937
09188523633
09185059007
09024072337
09188517810

نهاد رهبری
عباس خلیلی
مجید مهرابی
سمیه خانجان

کارشناس دفتر نهاد
کارشناس دفتر نهاد
کارشناس دفتر نهاد خواهران
پژوهشکده انگور و کشمش

09188511164
09185065189
09196434169

فائزه رضایی

پژوهشکده انگور و کشمش

09933500113

حراست و انتظامات
غالمرضا فارسی
احسان ابراهیمی
سماءنعیمی
مرجان شیرزادی
رسول سرکبود
جالل مهدی پناه
عباس احمدی
دانشکده عمران و معماری
طالب شیرزادی
داود صالحی
علی بهنام
مهدی فراهانی
مسعود دائمی
عباس عزیز محمدی

مدیر حراست
مسئول دفتر حراست
کارشناس حراست
کارشناس حراست
مسئول انتظامات
کارشناس حفاظت فیزیکی
رییس اداره حفاظت اسناد
مسئول دفتر دانشکده عمران و معماری
امور عمومی دانشکده عمران
مسئول آموزش دانشکده عمران
کارشناس آموزش
کارشناس آموزش
کارشناس گروه عمران

09188521700
09352595958
09931853761
09183516738
09181503752
09184090379
09189512321
09189520919
09188514480
09335875432
09363675713
09182307214
09183522614

دانشکده کشاورزی
مژگان غیاثوند
کبری مولوی
علی میرزایی

مسئول دفتر دانشکده
کارشناس آموزش
مسئول آموزش دانشکده

08132355338تماس
09182193822
09183531491

دانشکده منابع طبیعی
فاطمه موسوی
شیرین غیاثوند
حشمت ا ...رضایی
دانشکده فنی و مهندسی

مسئول دفتر دانشکده
مسئول آموزش دانشکده
کارشناس آموزش

09385852006
09181501408
09183535311

ریحانه فرهادی کیا
مهدی رفیعی
سعید رحیمی
عباس ربیعی

مسئول دفتر دانشکده
مسئول آموزش دانشکده
کارشناس آموزش
کارشناس آموزش

09188517285
09029465600
09185885651
09181502602

دانشکده علوم پایه
احمد ایزدی
وحید سرمستی
محمد دارایی
زینب رفیعی

مسئول دفتر دانشکده
مسئول آموزش دانشکده
کارشناس آموزش
کارشناس شیمی

09185885347
09034701591
09183525749
09183535231

دانشکده آمار و ریاضی
مرضیه عظیمی فر
غالمحسین می آبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زهرا جباری
احد کیانی
زمزم الهدی محبوبی

مسئول دفتر دانشکده
کارشناس آموزش
مسئول دفتر دانشکده
مسئول آموزش دانشکده
کارشناس آموزش

09919074190
09183507614
09034179324
09931853761
09186748297

