
داخلی+84064نام و نام خانوادگیحوزه اداریطبقه

125تاسیسات3-

165انبار امور دانشجویی2-

144بازنشستگان2-

163بسیج دانشجویی1-

164بسیج دانشجویی1-

145آقای امینیانبار1-

146انبار1-

148آقای ابدالیتعاونی 1-

149تعاونی 1-

88795948مستقیمدبیرخانه0

-فکسدبیرخانه0

113خانم کساییدبیرخانه0

114آقای رجبیدبیرخانه0

114آقای شهریاریدبیرخانه0

115خانم عالقه منددبیرخانه0

116آقای جوانمرددبیرخانه0

410بانک کشاورزی0

117تلفن خانه0

118تلفن خانه0

88881016مستقیمحراست

84064180فکسحراست0

104خانم گودینیحراست0

108انتظامات پارکینگحراست0

101آقای عباسیحراست0

102آقای کردحراست0

103آقای شیخیحراست0

88797415مستقیمآموزش کارشناسی0

84064155فکسآموزش کارشناسی0

152خانم ناصریآموزش کارشناسی0

151خانم آخوندیآموزش کارشناسی0

150خانم دباغیآموزش کارشناسی0

159خانم صداقتآموزش کارشناسی0

161آقای زالآموزش کارشناسی0

شماره تماس کارمندان سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



156آقای لرنیآموزش کارشناسی0

88881018مستقیمتحصیالت تکمیلی0

84064171فکستحصیالت تکمیلی0

170آقای غالمیتحصیالت تکمیلی0

169آقای شاه آبادیتحصیالت تکمیلی0

168خانم سلیمانیتحصیالت تکمیلی0

167خانم شمس آبادی-خانم خواجه علی تحصیالت تکمیلی0

166آقای داودزادهتحصیالت تکمیلی0

174آقای باللیتحصیالت تکمیلی0

173خانم دالوریتحصیالت تکمیلی0

178خانم کرامتیتحصیالت تکمیلی0

172خانم ارفاقیتحصیالت تکمیلی0

175خانم کاظمینیتحصیالت تکمیلی0

88881129مستقیمدفتر فنی1

88881129فکسدفتر فنی1

245آقای صالحیدفتر فنی1

246(دکتر صاحبی)رئیس دفتر فنی1

247آقای رضوانیدفتر فنی1

226آقای سلمانی1آبدارخانه ط 1

88883002مستقیممعاونت مالی و اداری

88881031فکسمعاونت مالی و اداری1

200خانم عابدیا نمعاونت مالی و اداری1

223آقای حق شناسمشاور مالی و اداری1

88797428مستقیم(دفتر)امور اداری 1

84064252فکس(دفتر)امور اداری 1

250آقای شکری(دفتر)امور اداری 1

233(مسئول خدمات)آقای جعفری جعفری امور اداری1

228آقای پورشاکریامور اداری1

212(مسئوول امور بیمه)آقای نظری امور اداری1

211نمایندگی شرکت خدماتی خصوصیامور اداری1

230آقای جعفریتدارکات1

231آقای سلمانیتدارکات1

232آقای نائینیتدارکات1

216خانم شاه محمدیکارگزینی1

217خانم فتح اهلل زادهکارگزینی1

218خانم رحیمیکارگزینی1



219خانم نائینیکارگزینی1

225خانم واسعاداره رفاه کارکنان1

224آقای فخارانبیمه آرمان1

88881051مستقیمدفتر امور مالی1

88797466فکسدفتر امور مالی1

280خانم سمنگاندفتر امور مالی1

282آقای کرمانجامور مالی1

283آقای هاشمپورامور مالی1

284آقای خوش دوستامور مالی1

285خانم ناصحامور مالی1

286خانم شریفیامور مالی1

287خانم امینیامور مالی1

288خانم رادامور مالی1

289آقای روانپورامور مالی1

290آقای نوریامور مالی1

291آقای فراهانیامور مالی1

292خانم سلمانیامور مالی1

293خانم خادم زادهامور مالی1

294آقای ابدالیامور مالی1

295آقای موگوییامور مالی1

296آقای کتابیامور مالی1

297خانم شمس آبادیامور مالی1

298دیوان محاسباتامور مالی1

259آقای جعفریبسیج کارکنان2

88881054مستقیمنهاد رهبری2

88881070فکسنهاد رهبری2

253آقای لطفینهاد رهبری2

254نهاد رهبری2

88881003دفترروابط بین الملل2

84064244فکسروابط بین الملل2

240خانم رشیدیروابط بین الملل2

238آقای عابدیروابط بین الملل2

243آقای نادریروابط بین الملل2

88795911مستقیمآموزش مجازی2

271رئیسآموزش مجازی2

84064275فکسآموزش مجازی2



260آقای صارمیآموزش مجازی2

261خانم اسداللهیآموزش مجازی2

262خانم زین الدینآموزش مجازی2

263خانم بداغیآموزش مجازی2

264خانم پور فریدآموزش مجازی2

265آقای جعفریآموزش مجازی2

270خانم یراقیآموزش مجازی2

272دکتر زاهدیآموزش مجازی2

88881131مستقیمامور دانشجویان شاهد و ایثارگر2

88881131فکسامور دانشجویان شاهد و ایثارگر2

277خانم هاشمیامور دانشجویان شاهد و ایثارگر2

277آقای کمانیامور دانشجویان شاهد و ایثارگر2

88797453مستقیممعاونت دانشجویی

88881066فکسمعاونت دانشجویی3

88881041مستقیممرکزمشاوره3

320کمیسیون3

319خانم شورینمرکز مشاوره3

321آقای عباسیکارشناس3

370انجمن اولیا دانشجویی3

329آقای باقریاموال دانشجویی3

330آقای کاظمیتدارکات و کارپردازی3

332تغذیه3

331آقای عباسیتغذیه3

335خانم مرکبیاداره رفاه دانشجویی3

300دفتر داودزادهمعاونت دانشجویی3

315خانم اسماعیلیاستعدادهای درخشان3

فکساستعدادهای درخشان3

306خانم اینانلوامور خوابگاه3

307خانم عباسپورامور خوابگاه3

308آقای تقی پورامور خوابگاه3

305آقای منافیامور خوابگاه3

311آقای رحمت زادهخدمات دانشجویی3

310آقای لطیفیخدمات دانشجویی3

88881072مستقیممعاونت فرهنگی3

88887081فکسمعاونت فرهنگی3

350خانم هاشمیمعاونت فرهنگی3



353آقای مالمیرکارشناسان فرهنگی3

361خانم مقیمیکارشناسان فرهنگی3

368خانم  مقیمیکارشناسان فرهنگی3

362آقای بنگریکارشناسان فرهنگی3

363آقای مستقیمکارشناسان فرهنگی3

364آقای سلیمانیکارشناسان فرهنگی3

365آقای قوانلوکارشناسان فرهنگی3

366آقای حشمتیکارشناسان فرهنگی3

367آقای ساجدی نیاکارشناسان فرهنگی3

84064372مستقیممدیر فرهنگی و اجتماعی3

88872322فکسمدیر فرهنگی و اجتماعی3

371خانم ملکوتیمدیر فرهنگی و اجتماعی3

373آقای شکراییکارپرداز3

88797280مستقیممعاونت آموزش4

88881065فکسمعاونت آموزش4

450خانم نیک بینمعاونت آموزش4

451-452خانم هواسیمعاونت آموزش4

460خانم شاهرکنیمعاونت آموزش4

88881043فکسدفتر برنامه ریزی4

448خانم درزیدفتر برنامه ریزی4

447خانم آشنادفتر برنامه ریزی4

446خانم نعیمیدفتر برنامه ریزی4

88881002مستقیممعاونت پژوهشی4

88882997فکسمعاونت پژوهشی4

400آقای کتابیمعاونت پژوهشی4

405خانم فاطمیمعاونت پژوهشی4

88881052مستقیمکتابخانه مرکزی4

434خانم ارسطو نژادکتابخانه مرکزی4

436خانم فرزامیکتابخانه مرکزی4

429خانم پرموزکتابخانه مرکزی4

435خانم محمدیکتابخانه مرکزی4

430خانم صرافاتشارات4

431آقای صالحیانتشارات4

431آقای گرنامیانتشارات4

422آقای دولتیآبدارخانه4

88881042مستقیمدفتر مرکز رشد4



84064412فکسدفتر مرکز رشد4

411خانم  قدیمیدفتر مرکز رشد4

411آقای کتابیدفتر مرکز رشد4

13-88795912مستقیمدفتر ارتباط با صنعت4

13-88795912فکسدفتر ارتباط با صنعت4

401دفتر ارتباط با صنعت4

402خانم آقاییدفتر ارتباط با صنعت4

88881034مستقیمITدفتر 4

88882987فکسITدفتر 4

456خانم فرزامیITدفتر 4

453مشرفیITدفتر 4

454آقای علیاییITدفتر 4

455خانم اکبریITدفتر 4

88797463مستقیمروابط عمومی5

88887082فکسروابط عمومی5

530خانم ماهینیروابط عمومی5

531دفترروابط عمومی5

532آقای همتیروابط عمومی5

533آقای بنی احمدیروابط عمومی5

534آقای عموزادهروابط عمومی5

535روابط عمومی5

 جنوبی5آبدارخانه طبقه 

88881004مستقیمدفتر نظارت و ارزیابی5

88881004فکسدفتر نظارت و ارزیابی5

540خانم باقر اذریدفتر نظارت و ارزیابی5

541خانم یوسفیدفتر نظارت و ارزیابی5

مستقیمدفتر هیئت اجرایی جذب

552فکسدفتر هیئت اجرایی جذب5

551خانم ولویدفتر هیئت اجرایی جذب

545گزینش کارکنان5

547بسیج اساتید5

548

88881128مستقیمدفتر طرح و برنامه5

88779385فکسدفتر طرح و برنامه5

520خانم علیپوردفتر طرح و برنامه5

522آقای تحفهدفتر طرح و برنامه5



523خانم مهینیدفتر طرح و برنامه5

524خانم آبنیکیدفتر طرح و برنامه5

525خانم سیروس مهردفتر طرح و برنامه5

88881130مستقیمدفتر ریاست5

88797469فکسدفتر ریاست5

501آقای عظیمیدفتر ریاست5

502آقای عظیمیدفتر ریاست5

513آقای عبدالهیآبدارخانه ریاست 5

507مشاور ارشد رئیس5

509خانم رحمانیدفتر قائم مقام5

506دفتر قائم مقام5

88793104مستقیمدفتر مشاوران حقوقی5

511خانم جان محمدیدفتر مشاوران حقوقی5

512خانم مرادیهیئت ممیزه5

550حاج آقا عظیمیدفتر بنیاد بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی5

88793101بانک کشاورزی

84064410




