
 

  حوزه ریاست  

 ردیف  نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن فکس داخلی

جعفر امیری پریاندکتر  رئیس دانشگاه 00221101 00221102 201  1 

020  02211020 روابط عمومی  و سرپرست دفتر ریاست رییس 00221101   2  هادی عبد کوند مهندس 

100 60022110  3 رمضان خدمتی حیدری مدیر حراست 00221106 

220 00221100 5-00221103 برنامه وطرح  سرپرست  هدی قمریم   4 

حوزه معاونت اداری و مالی  
 

حمید گودرزی افشار دکتر معاون اداری و مالی 00221101 00221102 223  1 

100 60022110 اداری مدیر امور 00221106  مضان خدمتی حیدریر   2 

620  00221100 5-00221103 مالی مدیر امور  حسن کرمیم    

022  00221100 5-00221103 مالی امور کارشناس    3 صادق شایسته 

221 00221100 5-00221103  4 رضا رجبی کارپرداز 

222  00221100 5-00221103 انباردار - کارشناس امور مالی   6 اکبر نجاتی 

120  00221100 5-00221103 کارگزینیدبیرخانه ،    7 کریم حمیدی 

922  00221100 5-00221103 محمدی مهندس فرشید شیخ کارشناس طرح های عمرانی   8 

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی  
 

 

920  02211000  5-00221103 گروه شیمیمدیر  – معاون آموزشی و پژوهشی   1 دکتر سید احمدرضا موسوی زارع 

920  00221100 5-00221103 معاونتدفتر  – سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگر   2 محمد مهدی جمهورمهندس  

002 00221100 5-00221103 امور آموزشی  مدیر   3 مهندس مسلم درویشی 

003 00221100 5-00221103 امور آموزشی مسوول کارشناس  حسین نوریمهندس    4 

000  02211000  5-00221103  5 مهندس محمد سلیمانی کارشناس امور آموزشی 

001 00221100 5-00221103  6 مریم بهرامی کارزار کارشناس امور آموزشی 

000 00221100 5-00221103 کلاسهاکارشناس امور   حمد مهدی مولویم   7 

221 00221100 5-00221103 پژوهش و فناوری امور  مدیر  زهره مریانجیدکتر    8 

302 00221100 5-00221103 فناوریکارشناس امور    9 حامد گلزار محسنمهندس  

101 00221100 5-00221103  11 مهندس وحید پورامین مدیر گروه فنی ومهندسی 

010  00221100 5-00221103 کشاورزی مدیر گروه   11 مهندس سجاد شمشیری 

225 00221100 5-00221103  12 دکتر سمیه رفعتی آلاشتی مدیر گروه علوم انسانی 

فرهنگی و اجتماعی معاونت حوزه  

006 00221100 5-00221103 اجتماعی، فرهنگی دانشجویی و امور مدیر   1 مهدی فیضی سخادکتر  

103 00221100 5-00221103  4 رسول فراقان  کارشناس امور دانشجویی 

501  00221100 5-00221103  5 مهدی امامی  فرهنگیکارشناس  – تربیت بدنیسرپرست  

- 00221100 5-00221103 امور خوابگاهها – کارشناس امور دانشجویی   5 صدیقه زارعی 

203 00221100 5-00221103 صندوق رفاه -کارشناس امور دانشجویی   6 الهام قهرمانی 
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