
 سمت شماره داخلی شماره مستقیم
حوزه ریاست

 
 ریاست   2202 – 2201 34226405

 رئیس دفتر فرهنگ اسالمی  2406 34240167

 ستاد اقامه نماز  3319 34240168

 روابط عمومی  2205 34226522

 روابط بین الملل  34239784

 گزینش  2208 34234400

 بسیج برادران 2402 34230696

 بسیج خواهران 3220 34230697

 بسیج اساتید  3212 

 حراست  2206 34225972

 رئیس اداره حقوقی 2211 

 ستاد شاهد 2203 

 فناوري اطالعات 2207 34239510

  فوق برنامه تربیت بدنی    2701  34239786
 معاونت اداري مالی  2100 34237934

حوزه اداري و مالی
 

  مدیر اداري 2008 34237931
  مدیر مالی  3000 34220065
  صندوق رفاه دانشجویی 3618 34239512

  امور شهریه 3007 
  صندوق رفاه کارکنان  2606 34239781
  انتظامات )دوربین(3210- 2311 34239788
  تدارکات 3702 34220075
  امور نقلیه  2021 34232300
حوزه دانشجویی   معاونت دانشجویی 2106 34235145

 

  مدیر دانشجویی  2005  34221906
  فارق التحصیالن   3009– 2001  34239783

  امور مشمولین    2006  
  دفتر مشاوره  3804 – 3420  34240381
  معاون آموزش  2102  34235143

حوزه آموزشی 
 

  مدیر آموزش  2004  
  رئیس دانشکده تربیت بدنی   2800  34237932

  رئیس آموزش دانشکده تربیت بدنی   2802  
  رئیس دانشکده علوم انسانی   3308  34239903

  معاون دانشکده علوم انسانی   2305  
  رئیس آموزش دانشکده علوم انسانی   3300  



  امور کالسهاي دانشکده علوم انسانی   3200  34239782
  رئیس دانشکده مدیریت و حسابداري  2308  34221908

  معاون دانشکده مدیریت و حسابداري   2602  
  رئیس آموزش دانشکده مدیریت و حسابداري  2601  

  امور کالسهاي دانشکده مدیریت و حسابداري  2608  34221908
  رئیس دانشکده فنی و مهندسی  3309  34239511

  معاون دانشکده فنی و مهندسی   3306  
  رئیس آموزش دانشکده فنی و مهندسی  3303  

  امور کالسهاي دانشکده فنی و مهندسی   3400  34239787
  کارگزینی هیات علمی   2109  34236416
  امور پایان نامه ها  2809  34221909
  ثبت نام   3207  34239780

  امتحانات  2111 - 2110  
      

  معاونت پژوهش  2103  34235144

ش
 حوزه پژوه

  مدیر پژوهش   2108  
  با صنعتارتباط   3307  34239513
  مرکز  رشد     34240380
  باشگاه پژوهشگران جوان   2300  34240388
  مرکز تحقیقات انرژي   2300  34240388
  دبیرخانه دائمی همایش ها  3002  34240382
  مدیر گروه دکتري   3102  34240384

 مدیران گروه و کارشناسان

  مدیر گروه معارف  3205  
  مدیر گروه ادبیات  3418  
  مدیر گروه زبان   3418  
  مدیر گروه هنر و معماري  3216  

  مدیر گروه پرستاري  3320  34237933
  مدیر گروه حسابداري   2620  
  مدیر گروه مدیریت  2605  
  قدرت -مدیرگروه الکترونیک و برق  3305  
  مدیر گروه مکانیک   3101  
کارشناس رشته هاي  مدیریت مالی ،نیروي انسانی   2603  

  ،مهندسی مالی 
  کارشناس بازاریابی ، تحول   2609  
کارشناس رشته هاي  حسابداري ، حسابرسی،تشکیالت ،   2403  

  سیستم هاي اطالعاتی 



کارشناس رشته هاي کارشناسی ارشد دانشکده فنی و   3303  
  مهندسی  و مهندسی رباتیک 

کارشناس رشته هاي الکترونیک ،برق صنعتی،تکنولوژي   3304  
  قدرت،تکنولوژي تاسیسات،مهندسی عمران - برق

کارشناس رشته هاي مهندسی پزشکی ،ساخت و   3100  
  قدرت–تولید،جوشکاري،برق 

کارشناس رشته هاي مهندسی پرتو پزشکی ،مهندسی   3301  
  هسته اي

کامپیوتر،مکانیک مخابرات، -کارشناس رشته هاي برق  2805  
  به بعد 93،ریاضی،مهندسی برق ورودي 

34222300 
34223300 
34224500 
34221905  

   مخابرات   

  دبیرخانه   2012- 2002  34235141
  شماره فکس دفتر ریاست واحد     34225673
  شماره فکس دبیرخانه واحد    34235141

 


