«شماره تلفنهای داخلی دانشگاه»
معاونت اجرايی

گروه اقتصاد

معاونت دانشجويی و فرهنگی

هخاتشات

 203آقای جعفشی

هعاٍى داًطجَیی ٍ فشٌّگی

 323آقای الْی

هذیش گشٍُ

 314آقای اتشاّیوی

هعاًٍت اجشایی

 204آقای ضًَذی

دفتش هعاًٍت داًطجَیی

 324آقای ًطاط

دفتش گشٍُ

 314آقای فشاّاًی

دفتش هعاًٍت اجشایی

 211آقای عاهلی

سییس اداسُ اهَس فشٌّگی

326

خذهات

 313آقای یضداًی

سییس اداسُ خذهات عوَهی

 206خاًن گائیٌی

کاسضٌاس اهَس فشٌّگی

264-263

آقای یاسیٌی

گروه فلسفه

 335خاًن هؤرى

کاسگضیٌی

 245آقای سالوی

هطاٍس داًطجَیی

 409آقای اًتظام

هذیش گشٍُ

 318خاًن فشاّاًی

کاسگضیٌی

 201آقای تشًاهٌص

کاسضٌاس تشتیت تذًی

 407آقای عاسضی

دفتش گشٍُ

 207آقای سحوتی

سییس اداسُ تَسس ٍ پژٍّصّای داًطجَیی

410

خذهات

 207خاًن سضایی

کاسضٌاس اداسُ تَسس ٍ پژٍّصّای داًطجَیی

 347آقایاى جْاًیفشدًَ-سهحوذپَس کاسپشداصیً -قلیِ
 358آقای استگلی

اهیي اهَال

گروه حقوق

 274آقای افتخاسی

اًثاس

 214آقای ًیكکاس

سییس اداسُ خذهات داًطجَیی

 374آقای قشتاىًیا

هذیش گشٍُ

 333آقای کاتثی

اداسُ ساختواى ٍ تأسیسات

 213آقای هْتشی

اداسُ خذهات داًطجَیی

 375آقای اهجذی

دفتش گشٍُ

 337آقای صًجیشاًی فشاّاًی

اداسُ ساختواى ٍ تأسیسات

 212آقای ساستگَ

دفتش سستَساى

372

خذهات

 336آقای حاجیلَ -عثذالحسیٌی

تأسیسات

 272آقای حاجیلَ

210-277

گروه علوم سياسی

سستَساى

تأسیسات

369

ٍاحذ تكثیش

 433آقای حسیٌیصادُ

هذیش گشٍُ

 266آقایاى ًَسهحوذپَس -تفكشی ٍاحذ ًقلیِ

208

ًطشیِ داًصپژٍّاى

 434آقای افضلی

دفتش گشٍُ

 356آقای ضیشی

316

خذهات

432

خذهات

284

تاًك تجاست

گروه زبان

حوزه رياست

275

بوفه

 349آقای فشٍتي

دفتش سیاست

 321آقای سلیوی

هذیش گشٍُ

316

خذهات

 351آقای هحوذی

هذیش دفتش سیاست

 322آقای تذاغی

دفتش گشٍُ

 350آقای پَسسضا

دتیشخاًِ

 301آقای سّایی

هعاٍى آهَصضی

 352آقای عاهشی

سییس کاسگضیٌی اساتیذ

 302آقای عثاعثائی

دفتش هعاًٍت آهَصضی

 353آقایاى ایضدی-سیذآتادی هطاٍس حقَقی

 304آقای هؤرى

اهَس داًص آهَختگاى

 315آقای ًصشا ...هحوذی

 307خاًن جعفش صادُ

اهَس داًص آهَختگاى

 329آقایاى حسیٌی-هیشهحوذی دفتشحشاست()230- 200

 305آقایاى لغیفی  -هْذٍیًیا

کاسضٌاس آهَصش

 320خاًن ضكیثا

معاونت آموزشی

گروه دروض عمومی
 321آقای سلیوی

هذیش گشٍُ

 322آقای تذاغی

دفتش گشٍُ

اتاقهاي اعضاي هيأت علمی

هسٍَل اًتظاهات
465

آقای ضیَاپَس

 397آقای سیذاتشاّین هَسَی

گطت حشاست()300

 379آقای سّایی

 380آقای کیاءالحسیٌی

 344خاًن اصفْاًی

کاسضٌاس آهَصش

 269اًتظاهات دسب صفاضْش

 380آقایاى تاقشی

 387آقای حسیٌی صادُ

 345آقای قلی صادُ

کاسضٌاس آهَصش

 328آقای گلقٌذضت

سییس اداسُ سٍاتظ عوَهی

 381آقای یَسفی

 466آقای هعیيآتادی

 306خاًن کاظوی

کاسضٌاس تحصیالت تكویلی

 330آقای فتحی

سٍاتظ عوَهی

 382آقای کاهالى

 411آقای سعیذ هَسَی

 317خاًن ًیك سخي

سییس اداسُ خذهات آهَصضی

 341آقای سصاقی

هذیش دفتش تشًاهِ سیضی ٍ ..

 383آقای ًظشپَس

 370هْواىّای خاسجی

کاسضٌاس دفتش تشًاهِ سیضی

 384آقای حثیثیاى

 261-260اًتظاهات دسب اصلی

 332آقای کاظوی

هذیش اداسُ پزیشش

 340آقای هحوذی

 303آقای ضیشٍی

کاسضٌاس پزیشش(ثثتًام)

 366خاًن آتیاسجَ  -خاًن فاتحی کاسضٌاس دفتش تشًاهِ سیضی

 385آقای هَسَیاى

 348آقای ضیشی

کاسضٌاس پزیشش(ثثتًام)

 357خاًن احوذی

هذیش اهَس هالی

 386آقای حقیقت

 331آقای عاهشی

کاسضٌاس پزیشش ٍ آصهَىّا

 338آقای حیذسی

اهَس هالی

 387آقایاى هیشهَسَی

 311آقای تشاسی

سشپشست اداسُ خذهات آهَصش

 338آقای حسیٌی

اهَس هالی

 388آقای قشتاىًیا

 309آقای جعفشی

هشکض آهَصشّای تخصصی

 363خاًن کاتثی

اهَس هالی

 389آقای سضایی

372

خذهات

 354آقای تیگذلی

اهَس هالی داًطجَیاى

 390آقای الْی

372

خذهات

 391آقای ادیة -سلیواًی

معاونت پصوهشی

مركس ارتباطات و تکنولوشي اطالعات

 229آقای ًظشپَس

هعاٍى پژٍّطی

 229آقای پاضاصادُ

دفتش هعاًٍت پژٍّطی

 296آقای تیاًی

هذیش هشکض

 394آقایاى دیَاًی -اًتظام

 221آقای هطْذیاى

هذیشاداسی اهَسپژٍّص

 294آقای غفَسیاى

کاسضٌاس سخت افضاس

 395آقایاى سلیوی

 224آقای اتَالفتحی

هذیش اًتطاسات

 293آقای جٌذقیاى

کاسضٌاس ًشم افضاس

 396آقایاى الفت -هحوذی

 292آقای گلضاس

کاسضٌاس ضثكِ

 397آقایاى سصاقی

صنذوق قرض الحسنه

 398آقای ضفیعی

 226آقای ًسیوی

دفتش اًتطاسات

 286آقای هَسَی

سییس هشکض هغالعات حقَق تطش

 276آقای یَسفی

هعاٍى هشکض هغالعات حقَق تطش

 287آقای ًَسهحوذی

دفتش هشکض هغالعات حقَق تطش

 334آقای حسیٌی

هسؤٍل صٌذٍق

كتابخانه

 410آتذاسخاًِ

 392آقایاى اتشاّیوی -جعفشی

 399آقایاى هقذادی  -سعیذی

 400آقایاى احوذصادًَُ -سی

 285آقای ٍاعظی

دفتش هشکض هغالعات حقَق تطش

 232آقای کاتثی

هذیش کتاتخاًِ

401

 291آقای سضایی

هذیش هشکض هغالعات قشآى

 233آقای صیٌالی

دفتش کتاتخاًِ

 403آقای ّاضوی

 262آقایاى هقذادیًَ -سی

کلیٌیك حقَقی

 236آقایاى تیگی -حیذسی

تخص سایاًِ

 458آقای خاىهحوذی

 290آقای سجادی

کاسضٌاس هغالعات اقتصادی

 235خاًن تْشاهی

فْشست ًَیسی

 454آقای فیشٍصآتادی

آقایاى حثیثی -هیشهحوذی

 298آقای حیذسآتادی

دفتش هشکض هغالعات اقتصادی

 234خاًن دساهاهی

هجوَعِ ساصی

 469آقای فاضل

 282آقای تقَی

دفتشهغالعات حقَق تغثیقی

 209آقای علی تخطی

سایت کتاتخاًِ

 455خاًن داداس

تاريخ بروز رساني۹۱/۳/۷:

 283آقای هیشهحوذی

هذیش هشکض هغالعات حقَق تغثیقی

268

حشاست کتاتخاًِ

 464آقای هَحذی

سٍاتظ عوَهی داًطگاُ هفیذ

