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 حوزه معاونت اداری و مالی

 110 77113340 اداری و مالیمعاون   1

 110 77113340 اداری و مالی دفتر حوزه اداری و مالی دفتر حوزه 

 044 77113340-3 مدیر امور مالی رمضان خدمتی حیدری 2

 040 77113340-3 و پشتیبانی اداری امور سرپرست مهندس مسلم درویشی 3

 143 77113347 دبیرخانه مرکزی و کارگزینی کریم حمیدی 4

 110 77113340-3 اداره اموال و کارشناس امور مالی  رضا رجبی 5

 114 77113340-3 مالیامور کارشناس  صادق شایسته 6

 111 77113340-3 اداره انبار و کارشناس امور مالی اکبر نجاتی 7

 111 77113340-3 ، طرح های عمرانیکارپرداز  فرشید شیخ محمدی 9

 744 77113340-3 حراست فیزیکی حراست فیزیکی 11

 حوزه ریاست

 داخلی تلفنشماره  پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 140 77113340 دانشگاه  رئیس دکتر حمیدگودرزی افشار 1

 141 77113340-3 رییس و سرپرست گروه ناتکمشاور  دکتر سید محمد حسینی 2

 042 77113340-3 روابط عمومیمسئول  هادی عبدکوند 3

 011 77113340-3 سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی حافظ مهد نژاددکتر  4

 044 77113340-3 حراست سرپرست اداره حیدری رمضان خدمتی   5

 117 77113340-3 طرح و برنامه سرپرست مهدی قمری 6

 041 77113340-3 سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر مهندس سجاد شمشیری 7

 حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

 141 77113340-3 پژوهشیمعاون آموزشی و  دکتر سید احمدرضا موسوی زارع 1

 741 77113340-3 مدیر امور آموزشی مهندس مسلم درویشی 2

 000 77113340-3 امور پژوهشی و فناوریسرپرست  دکتر ابوذر رمضانی 3

 000 77113340-3 سرپرست گروه آموزش های آزاد و دفتر استعداد های درخشان دکتر مهدی عبد الملکی 4

 073 77113340-3 سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دکتر مرتضی لطفی پارسا 5

 003 77113340-3 سرپرست گروه کارآفرینی دکتر هاجر مریخ پور 6

 740 77113340-3 امور فارغ التحصیالن  حسین نوری 7

 742 77113340-3 بایگانی آموزش و فارغ التحصیالن صدیقه زارعی 8

 747 77113340-3 آموزشیکارشناس امور  محمد سلیمانی 9

 740 77113340-3  آموزشی امور کارشناس مریم بهرامی کارزار 11

 747 77113340-3 کارشناس امور کالسها رسول فراقان 11

 743 77113340-3 امور فارغ التحصیالن امور فارغ التحصیالن 11

 141 77113340-3 سرپرست گروه شیمی دکتر سید احمدرضا موسوی زارع 12

 743 77113340-3 مدیر گروه کشاورزی دکتر احمد سام دلیری 13

 112 77113340-3 انسانی مدیر گروه علوم دکتر سمیه رفعتی آالشتی 14

 043 77113340-3 مدیر گروه  فنی و مهندسی مهندس وحید پورامین 15

 041 77113340-3 کارشناس فناوری اطالعات حامد گلزارمحسن 16

 047 77113340-3 کارشناس آزمایشگاه گروه کشاورزی محمدمهدی جمهور 17

 014 77113340-3 آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه 18
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 044 77113340-3 کتابخانه مرکزی کتابخانه 18

 اعضای هیأت علمی

 داخلی گروه رشته       نام و نام خانوادگی ردیف

 201 شیمی شیمی دکتر حمید گودرزی افشار 1

 201 شیمی شیمی موسوی زارع دکتر سیداحمدرضا 2

 211 شیمی شیمی دکتر مهدی عبدالملکی 3

 214 شیمی شیمی دکتر یونس حنیفه پور 4

 232 علوم ا نسانی علوم تربیتی دکترحسین مرادی مخلص 5

 232 انسانی علوم علوم تربیتی دکتر وحیدصالحی 6

 214 علوم انسانی جغرافیا دکترزهره مریانجی 7

 234 علوم انسانی جغرافیا خانم دکتر سمیه رفعتی 8

 222 علوم انسانی جغرافیا دکترسیدمحمد حسینی 9

 231 علوم انسانی جغرافیا حافظ مهد نژاددکتر  11

 231 علوم انسانی تاریخ دکتر جعفر هدایی                                     11

 232 علوم انسانی تاریخ دکتر مهدی فیضی سخا 12

 224 علوم انسانی تاریخ دکتر مهدی ترکشوند 13

 223 کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکترحبیب شهبازی 14

 230 کشاورزی اقتصاد کشاورزی سام دلیری دکتر احمد 15

 234 کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتر فرشاد محمدیان 16

 210 کشاورزی علوم باغبانی دکتر پرویز الماسی 17

 234 کشاورزی علوم باغبانی شرف دکتر علیرضا نوروزی 18

 214 کشاورزی علوم باغبانی دکتر هاجرمریخ پور 19

 233 کشاورزی علوم باغبانی سجادشمشیریمهندس  21

 224 کشاورزی علوم باغبانی مهندس مریم کاویانی 21

 210 کشاورزی علوم باغبانی دکتر مهرداد رسولی 22

 234 فنی و مهندسی ریاضیات دکتر مرتضی لطفی پارسا  23

 214 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندس وحیدپورامین 24

 224 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندس نسیبه پوطی 25

 214 فنی و مهندسی کامپیوتر مهندس الهام علیقارداش 26

 212 فنی و مهندسی نقشه برداری دکتر ابوذر رمضانی 27

 212 فنی و مهندسی نقشه برداری مهندس مسلم درویشی 28

 214 فنی و مهندسی نقشه برداری مهندس داوود نجات 29

 حوزه معاونت امور دانشجویی

 102 33224402-4 مدیر امور دانشجویی مهندس سجاد شمشیری 1

 102 33224402-4 امور دانشجویی هادی عبدکوند 2

 102 33224402-4 کارشناس امورمالی دانشجویی الهام قهرمانی 3

 102 33224402-4 امور خوابگاه خواهران امور خوابگاه ها 4

 102 33224402-4 برادرانامور خوابگاه  امور خوابگاه ها 5

 202 33224402-4 تربیت بدنی امور عمومی و مهدی امامی 6

 102 33224402-4 سرپرست مرکز مشاوره و سالمت مهندس سجاد شمشیری 7


