
 بسمه تعالی

 اس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادیشماره های تم

    حوزه ریاست 

 داخلی شماره تلفن پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 737 00771133 رئیس دانشگاه دکتر جعفر امیری پریان 1

 730 00771133-1 رئیس دفتر و سرپرست روابط عمومی مهندس هادی عبدکوند 2

 737 00771133-1 دفتر ریاست زیوری 3

 770 00771133-1 سرپرست طرح و برنامه مهدی قمری 4

  

 حوزه آموزشی

   

 داخلی شماره تلفن پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 731 00771133-1 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دکتر سید احمدرضا موسوی زارع 1

 731 00771133-1 مسئول دفتر معاون آموزشی مهندس محمد مهدی جمهور 2

 037 00771133-1 سرپرست امور آموزشی دکتر سید محمد حسینی 3

 033 00771133-1 کارشناس امورآموزشی مهندس حسین نوری 4

 033 00771133-1 کارشناس امورآموزشی مهندس محمد سلیمانی 5

 033 00771133-1 کارشناس امورآموزشی مریم بهرامی کارزار 6

 033 00771133-1 امورآموزشی سلیمی 7

 030 00771133-1 امورآموزشی مرسلی 8

 031 00771133-1 مدیر گروه کشاورزی مهندس سجاد شمشیری 9

 773 00771133-1 مدیر گروه علوم انسانی دکتر مهدی فیضی سخا 11

 331 00771133-1 مدیر گروه  فنی و مهندسی مهندس وحید پورامین 11

 333 00771133-1 آزمایشگاه گروه کشاورزی پروررین ز 12

 771 00771133-1 هیأت علمی دکتر مریانجی، مریخ پور، پوطی، کاویانی 13

 771 00771133-1 هیأت علمی دکتر الماسی، سام دلیری، نوروزی، لطفی پارسا 14

 733 00771133-1 هیأت علمی دکتر هدایی و مهندس نجات 15

 331 00771133-1 هیأت علمی مرادی مخلصدکتر حسین  16

  

 و فناوری  حوزه پژوهشی

   

 داخلی شماره تلفن پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 330 00771133-1 سرپرست پژوهشی و فناوری دکتر حبیب شهبازی 1

 330 00771133-1 ئول دفتر و کارشناس امور پژوهشیمس محمد مهدی مولوی 2

 337 00771133-1 کارشناس امور فناوری گلزار مهندس حامد 3

 333 00771133-1 کتابخانه مرکزی سعیدی 4

  

 حوزه حراست

   

 داخلی شماره تلفن پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 333 00771133-1 مدیر حراست مسلم جمور 1

 033 00771133-1 نگهبانی نگهبانی  2

 

 

 



 

    حوزه اداری و مالی 

 داخلی شماره تلفن پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 737 00771133 معاون توسعه و پشتیبانی  1

 731 00771133-1 مدیر امور مالی و اداری رمضان خدمتی حیدری 2

 731 00771130 دبیرخانه مرکزی و کارگزینی کریم حمیدی 3

 733 00771133-1 سرپرست اداره اموال، کارپرداز  رضا رجبی 4

 773 00771133-1 کارشناس امور مالی صادق شایسته 5

 777 00771133-1 سرپرست اداره انبار و کارشناس امور مالی اکبر نجاتی 6

 773 00771133-1 کارشناس امورمالی و دانشجویی الهام قهرمانی 7

 773 00771133-1 امورمالی سنجابی 8

 737 00771133-1 حوزه ریاست، آموزشی و اداری مالی خدمات 9

 373 00771133-1 حوزه پژوهشی، فرهنگی و حراست خدمات 11

  

 حوزه دانشجویی و فرهنگی

   

 داخلی شماره تلفن پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 333 00771133-1 سرپرست امور فرهنگی و دانشجویی دکتر مهدی عبدالملکی 1

 333 00771133-1 کارشناس امور دانشجویی رسول فراقان 2

 331 00771133-1 کارشناس امور دانشجویی زارعیصدیقه  3

 333 00771133-1 سرپرست واحد تربیت بدنی مهدی امامی 4

 333 00771133-1 بسیج دانشجویی خواهران بسیج دانشجویی خواهران 5

 330 00771133-1 بسیج دانشجویی برادران بسیج دانشجویی برادران 6

 333 00771133-1 بسیج دانشجویی شهرستان  بسیج دانشجویی شهرستان  7

 331 00771133-1 مرکز مشاوره دانشجویی مرکز مشاوره دانشجویی 8

  

 حوزه عمرانی

   

 داخلی شماره تلفن پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 771 00771133-1 مدیر طرح های عمرانی مهندس مسلم درویشی 1

 771 00771133-1 کارشناس عمران مهندس فرشید شیخ محمدی 2
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