
 شماره های تماس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
 حوزه ریاست  

 داخلی تلفنشماره  پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 733 00771133 دانشگاه رئیس  دکتر حمیدگودرزی افشار 1

 737 30873133،،،، مشاور حوزه ریاست و رییس گروه ناتک دکتر سید محمد حسینی 2

 733 30873133،،،، کارشناس حوزه ریاست متمایلسمیه سلیمی  3

 332 30873133،،،، روابط عمومیکارشناس مسئول  هادی عبدکوند 4

 377 30873133،،،، مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دکتر حافظ مهد نژاد 5

 771 30873133،،،، کارشناس امور فرهنگی محمدمهدی مولوی 6

 333 30873133،،،، اداره حراستسرپرست  حیدری رمضان خدمتی   7

 033 30873133،،،، کارشناس حراست فیزیکی سید احمد امامی 8

 033 30873133،،،، کارشناس حراست فیزیکی مرتضی زرین پرور 9

 770 30873133،،،، طرح و برنامه مدیر مهدی قمری 11

 337 30873133،،،، سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر مهندس سجاد شمشیری 11

 حوزه معاونت اداری و مالی        

 داخلی تلفنشماره  پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 771 30873133،،،، اداری و مالیمعاون   1

 771 30873133،،،، اداری و مالی دفتر حوزه اداری و مالی دفتر حوزه 2

 333 30873133،،،، مدیر امور مالی رمضان خدمتی حیدری 3

 333 30873133،،،، و پشتیبانی اداری سرپرست امور مهندس مسلم درویشی 4

 731 30873133،،،، دبیرخانه مرکزی و کارگزینیکارشناس  کریم حمیدی 5

 120 30873133،،،، کارشناس امور اداری و  اداره انبار  مسلم جمور 6

 773 30873133،،،، اداره اموال  امور مالی و  مسئول کارشناس رضا رجبی 7

 773 30873133،،،، مالیامور  مسئول کارشناس صادق شایسته 8

 777 30873133،،،، کارشناس امور مالی اکبر نجاتی 9

 771 30873133،،،، کارپرداز ، طرح های عمرانیکارشناس  فرشید شیخ محمدی 11

 771 30873133،،،، حراست فیزیکی حراست فیزیکی 11

 آموزشی و پژوهشی ونتحوزه معا      

 داخلی تلفنشماره  پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 731 30873133،،،، پژوهشیمعاون آموزشی و  دکتر سید احمدرضا موسوی زارع 1

 037 30873133،،،، مدیر امور آموزشی مهندس مسلم درویشی 2

 131 30873133،،،، فناوریمدیر امور پژوهشی و  دکتر ابوذر رمضانی 3

 133 30873133،،،، سرپرست گروه آموزش های آزاد و دفتر استعداد های درخشان دکتر مهدی عبد الملکی 4

 101 30873133،،،، رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دکتر مرتضی لطفی پارسا 5

 131 30873133،،،، رییس گروه کارآفرینی دکتر هاجر مریخ پور 6

 031 30873133،،،، کارشناس امور فارغ التحصیالن  حسین نوری 7

 032 30873133،،،، بایگانی آموزش و فارغ التحصیالن صدیقه زارعی 8

 030 30873133،،،، آموزشیکارشناس امور  محمد سلیمانی 9

 033 30873133،،،،  آموزشی مسئول امور کارشناس مریم بهرامی کارزار 11

 030 30873133،،،، کارشناس امور کالسها فراقانرسول  11

 731 30873133،،،، سرپرست گروه شیمی دکتر سید احمدرضا موسوی زارع 12

 031 30873133،،،، مدیر گروه کشاورزی دکتر احمد سام دلیری 13

 772 30873133،،،، مدیر گروه علوم انسانی دکتر سمیه رفعتی آالشتی 14

 331 30873133،،،، مدیر گروه  فنی و مهندسی پورامینمهندس وحید  15

 137 30873133،،،، کارشناس فناوری اطالعات حامد گلزارمحسن 16

 130 30873133،،،، کارشناس آزمایشگاه گروه کشاورزی محمدمهدی جمهور 17

 173 30873133،،،، کارشناس آزمایشگاه شیمی زهرا جلیلیان 18

 133 30873133،،،، مرکزیکتابخانه  کتابخانه 19



 

 معاونت امور دانشجویی  

 داخلی تلفنشماره  پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 ،18 30873133،،،، مدیر امور دانشجویی مهندس سجاد شمشیری 1

 181 30873133،،،، امور دانشجویی هادی عبدکوند 2

 182 30873133،،،، کارشناس امورمالی دانشجویی الهام قهرمانی 3

 187 30873133،،،، هاامور خوابگاه  امور خوابگاه ها 4

 87، 30873133،،،، تربیت بدنیکارشناس مسئول  امور عمومی و مهدی امامی 5

 ،8، 30873133،،،، رییس مرکز مشاوره و سالمت ابراهیم فهلی 6

 اعضای هیأت علمی  

 داخلی تلفنشماره  گروه آموزشی نام و نام خانوادگی ردیف

 81، 30873133،،،، شیمی دکتر حمید گودرزی افشار 1

 81، 30873133،،،، شیمی موسوی زارع دکتر سیداحمدرضا 2

 711 30873133،،،، شیمی دکتر مهدی عبدالملکی 3

 710 30873133،،،، شیمی دکتر یونس حنیفه پور 4

 ،،7 30873133،،،، علوم ا نسانی دکترحسین مرادی مخلص 5

 7،7 30873133،،،، انسانی علوم دکتر وحیدصالحی 6

 713 30873133،،،، علوم انسانی دکترزهره مریانجی 7

 7،0 30873133،،،، علوم انسانی خانم دکتر سمیه رفعتی 8

 ،،7 30873133،،،، علوم انسانی دکترسیدمحمد حسینی 9

 7،1 30873133،،،، علوم انسانی دکتر حافظ مهد نژاد 11

 7،1 30873133،،،، علوم انسانی دکتر جعفر هدایی 11

 7،1 30873133،،،، علوم انسانی دکتر مهدی فیضی سخا 12

 7،3 30873133،،،، علوم انسانی دکتر مهدی ترکشوند 13

 ،،7 30873133،،،، کشاورزی دکترحبیب شهبازی 14

 7،8 30873133،،،، کشاورزی سام دلیری دکتر احمد 15

 7،4 30873133،،،، کشاورزی فرشاد محمدیاندکتر  16

 718 30873133،،،، کشاورزی دکتر پرویز الماسی 17

 7،4 30873133،،،، کشاورزی شرف دکتر علیرضا نوروزی 18

 713 30873133،،،، کشاورزی دکتر هاجرمریخ پور 19

 ،،7 30873133،،،، کشاورزی مهندس سجادشمشیری 21

 7،0 30873133،،،، کشاورزی مهندس مریم کاویانی 21

 718 30873133،،،، کشاورزی دکتر مهرداد رسولی 22

 7،3 30873133،،،، فنی و مهندسی دکتر مرتضی لطفی پارسا  23

 714 30873133،،،، فنی و مهندسی مهندس وحیدپورامین 24

 7،0 30873133،،،، فنی و مهندسی مهندس نسیبه پوطی 25

 714 30873133،،،، فنی و مهندسی علیقارداشمهندس الهام  26

 717 30873133،،،، فنی و مهندسی دکتر ابوذر رمضانی 27

 717 30873133،،،، فنی و مهندسی مهندس مسلم درویشی 28

 710 30873133،،،، فنی و مهندسی مهندس داوود نجات 29
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