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جهت ارتباط با حوزه ریاست
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

حوزه رياست
-

رياست دانشگاه

دکتر فريد نعیمی

رئیس دفتر رياست

احمد هوازاده

معاونت نهاد مقام معظم رهبری

حجت الاسلام مجتبی ياورفینی

0022

مدير حراست

اصغر محمدنژاد

0022

متصدی امور دفتری و محرمانه حراست

فاطمه عظیمی

0022

اداره گزينش

مهدی رفیعی

0932

کارشناس مسئول روابط عمومی

حسین رحیمی

0020

کارشناس روابط عمومی

مرتضی رامك

0099

امورحقوقی

محمد جواد عبدالهی

0020

مدير فناوری اطلاعات

مهندس جعفرعلیشاهی

0222

مسئول وب سايت

مهندس حسنعلی روح اللهی

0220

کارشناس فناوری اطلاعات

داود نیك سرشت

0992

امور شاهد و ايثارگر

مهدی رفیعی

0932

مرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات سنگهای ساختمانی

دکتر کشاورزی

0223

0022
0022
0020

2

جهت ارتباط با معاونت علمی ( حوزه آموزش )
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

معاونت علمی (حوزه آموزش )
معاون علمی

دکتر علی حیدری

0232

مسئول دفتر معاون

زهره مختاری

0233

اداره کارگزينی هیأت علمی

حسن شريفیانا

0022

مدير آموزش و تحصیلات تكمیلی

عبدالرضا دزفولی

0222

ريیس اداره برنامه ريزی درسی

مجتبی سلیمانی

0033

مسئول امور آموزشی
مقطع کارشناسی ناپیوسته :آموزش ابتدايی

رسول قربانی

0292

مقطع کارشناسی پیوسته :اقتصاد  -علوم ورزشی

مسئول دفتر هدايت تحصیلی

مهندس محمدحسن

0022

عمادی

0002
0002
0000

دفتر هدايت تحصیلی

-

مسئول اداره امتحانات و نمرات

ابوطالب خیرخواهان

0002

کارشناس اداره امتحانات و نمرات

محمد عسكری

0922

0009
0002

امور دانشجويان اتباع
امور مربوط به دانشجويان میهمان
کارشناس اداره آموزش

سیامك گلبان

0202

مقطع کارشناسی ناپیوسته :معماری  -مهندسی تكنولوژی برق  -مهندسی
اجرايی عمران  -تربیت بدنی وعلوم ورزشی  -مهندسی تكنولوژی ساخت
4

وتولید  -مهندسی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر  -حقوق ثبتی  -مهندسی
تكنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی
مقطع کارشناسی پیوسته :مهندسی نفت

کارشناس نقل و انتقالات  -نظام وظیفه
کارشناس اداره آموزش
مقطع کارشناسی پیوسته :روانشناسی

يوسف معصومی

0222

محسن صادقیان

0032

کارشناس اداره آموزش
مقطع کاردانی پیوسته :تاسیسات  -کامپیوتر  -حسابداری  -الكتروتكنیك -
ساخت وتولید  -مكانیك خودرو  -نقشه کشی عمومی

محمد مسیبی

0222

مقطع کاردانی ناپیوسته :معدن فرآوری سنگ های ساختمانی

کارشناس اداره آموزش
مقطع کارشناسی پیوسته :حقوق

حجت اله فتاحی

0032

کارشناس اداره آموزش
مقطع کارشناسی پیوسته :مهندسی عمران  -مهندسی صنايع  -مهندسی
معماری  -مهندسی مكانیك  -مهندسی کامپیوتر -مهندسی هوا فضا-

احمدرضا عسكری

0222

مهندسی ساخت و تولید

کارشناس اداره آموزش
مقطع کارشناسی ارشد :مهندسی خودرو  -روان شناسی بالینی  -مهندسی
مكاترونیك  -مهندسی نفت (بهره برداری)  -مهندسی برق (قدرت – کنترل)
 مهندسی پزشكی (بیوالكتريك)  -مهندسی انرژیهای تجديد پذير -مهندسی سیستم های انرژی  -مهندسی صنايع (سیستم های کلان) -

مرتضی صابرعلیان

0203

مهندسی عمران (مهندسی و مديريت منابع آب)  -مهندسی مكانیك (تبديل
انرژی  -ساخت و تولید  -طراحی کاربردی)
مقطع دکتری :مشاوره  -علوم اقتصادی

کارشناس اداره آموزش
0900

مقطع کارشناسی پیوسته :مشاوره  -مهندسی برق  -مهندسی پزشكی -
مددکاری اجتماعی

کارشناس اداره آموزش
مقطع کارشناسی ارشد :مشاوره  -آمار اقتصادی  -علوم اقتصادی  -حقوق
خانواده  -بانكداری اسلامی  -فقه و حقوق اقتصادی  -معارف اسلامی و حقوق

سید محسن موسوی

0030

 اقتصاد وتجارت الكترونیك  -جامعه شناسی انقلاب اسلامی  -سنجش و5

اندازه گیری (روانسنجی)  -مشاوره (مشاوره توانبخشی – خانواده)  -روان
شناسی ( بالینی خانواده – مثبت گرا – شخصیت – صنعتی و سازمانی –
ورزشی)
مقطع دکتری :مهندسی برق  -مهندسی پزشكی  -مهندسی مكانیك -
مهندسی عمران (سازه)  -مهندسی سیستم های انرژی

صدور تأيیديه تحصیلی

سید محمدحسن
میردامادی

0092

کارشناس امور فارغ التحصیلی

مهدی حاج حیدری

0022

رئیس اداره امور دانش آموختگان

اکرم مالكی

0220

کارشناس اموردانش آموختگان

فرحناز قربانی

0229

کارشناس امور دانش آموختگان

زهرا جعفر پور

0222

0

جهت ارتباط با معاونت علمی ( حوزه پژوهش )
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

معاونت علمی ( پژوهش )
معاون علمی

دکتر علی حیدری

0232

مسئول دفتر معاون

زهره مختاری

0233

مدير پژوهش و فن آوری

فرهاد ملك محمدی

0222

ريیس اداره امور پژوهشی

علیمحمد حاجیان

0230

کارشناس تحصیلات تكمیلی

مهدی حاج هاشمی

0222

اداره ارتباط با صنعت و جامعه

سید امیر صدر صهری

0922

کارشناس امور پژوهشی

نوراله سعیدی

0933

کارشناس پژوهشیار

مرتضی حاج هاشمی

0222

مدير مرکز رشد واحدهای فناوری

دکتر مهدی نصری

0992

کارشناس مرکز رشد واحدهای فناوری

منصور نقدعلی

0022

مسئول کتابخانه

نوشین صرامی

0223

کارشناسان کتابخانه و میزامانت

حمیرا بنیانیان

0202

مسئول کارگاهها و آزمايشگاهها

مهندس مهرداد آقاجانی

0222

کارشناس کارگاههاو آزمايشگاههای برق-آزمايشگاههای مدار
منطقی-تجهیزات پزشكی و بیمارستانی  -بررسی سیستم های

مهندس مصطفی نقدعلی

0222

قدرت-الكترونیك صنعتی-تجهیزات پست و کابل

کارشناس آزمايشگاههای فیزيك دو -کنترل-اندازه گیری و مدار مهندس مصطفی نقدعلی
کارشناس آزمايشگاههای ماشین های الكتريكی يك -فشارقوی
کارشناس آزمايشگاههای ماشین های الكتريكی دو –مبانی
مهندسی برق-رله و حفاظت-کارگاه برق

مهندس عبدالرسول عشقی
مهندس عبدالرسول عشقی

0222
0092
0200

7

کارشناس آزمايشگاه های فیزيولوژی  -شیمی – شیمی آلی -
سیالات مخزن-سنگ مخزن
کارشناس آزمايشگاههای فیزيك يك-فیزيك مكانیك و حرارت-
الكترونیك يك و دو
آبدارخانه مجتمع کارگاهی و آزمايشگاهی
کارشناس آزمايشگاه های مكانیك سیالات – انتقال حرارت-

مهندس محسن گوهری
مهندس مهردادآقاجانی
-

0222
0222
0222

مهندس حمید هارونی

0229

کارشناس مجموعه کارگاههای عمران

مهندس امیررضا رادهوش

0220

کارشناس آزمايشگاههای مقاومت مصالح – دينامیك و ارتعاشات
 -ترمودينامیك

عبدالرضا شومالی

0220

عملیات حرارتی

کارشناسان مجموعه کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی -کارگاه
ماشینهای CNC

نجفعلی حاج حیدری
ابراهیم سلحشور

0222

کارشناس مجموعه کارگاههای جوشكاری ورقكاری -ريختهگری -
مدلسازی

حسینعلی شومالی

0222

کارشناس مجموعه کارگاه های مكانیك خودرو

مهندس مجتبی اسماعیلی

0220

8

جهت ارتباط با معاونت توسعه مدیریت و منابع
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

معاونت توسعه مديريت و منابع
معاون توسعه مديريت و منابع

دکتر امیرمسعود احمدی

0232

مسئول دفتر معاون

زهره مختاری

0233

ريیس امور مالی

قدرت اله حبیب زاده

0029

ريیس امور اداری

مهدی مجیری

0022

مسئول حسابداری

مهدی حیدری

0022

مسئول رسیدگی اسناد و صدور سند و مسئول اموال فريدون واصفیان

0022

ريیس اداره برنامه ريزی وبودجه

مسعود معصومی

0022

حسابداری مالی وصدور چك

ابوالفضل شريعتی

0092

مسئول حقوق و دستمزد

حسن حاج حیدری

0020

حسابدار  ،متصدی صدور اسناد دريافت و مسئول انبار ريالی

هادی همتی

0002

مسئول امور قراردادها

ناصر دادار

0092

حسابدار و امور بايگانی اداری مالی

نادعلی علیرضايی

0232

رئیس صندوق رفاه دانشجويی

محسن حاجیان

0022

محمدرضا رضايی

0023

علی حجاری زاده

0022

فاطمه سرخی

0029

پريسا کامرانیان

0022

مسئول کارگزينی کارکنان

حجت اله پور محمدی

0022

دبیر کمیته بیمه و رفاه

سعید جوانی

0020

تدارکات

مهندس محمد علی جامی

0022

صندوق رفاه دانشجويی

حسابداری دانشجويی

9

مسئول خدمات

مرتضی ابوطالبی

0022

امور نقلیه

محمدرضا ابراهیمیان

0022

مسئول دبیرخانه

مرضیه کريمی

0002

دبیرخانه

فرخنده رجبی

0002

دبیرخانه

فرزانه قلیزاده

0000

انبار

عبدالرسول عمادی

0003

تاکسی تلفنی

-

0093

بانك ملی شعبه دانشگاه

-

0029

0292

16

جهت ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

معاونت فرهنگی و دانشجويی
معاون فرهنگی و دانشجويی

دکتر سید مهدی نقوی

0232

مسئول دفتر معاونت

زهره مختاری

0233

مدير امور دانشجويی

رسول نورمحمدی

0222

کارشناس نقل و انتقالات

رسول علی اکبری

0922

کارشناس امور دانشجويی

مهدی زراوشان

0223

مسئول سلفسرويس

رسول علی اکبری

0222

سلف زيتون

-

0229

کافی شاپ سیب

-

0029

اياب و ذهاب دانشجويی

-

0202

دبیر کمیته انضباطی دانشجويی

رسول نورمحمدی

0222

انتشارات ( آلاچیق )

-

0002

انتشارات ( ساختمان اداری )

-

0920

پارکینگ

-

0223

خوابگاه براداران

-

0290

11

جهت ارتباط با اداره امور فرهنگی  ،اجتماعی
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

اداره امور فرهنگی  ،اجتماعی
مدير امور فرهنگی  ،اجتماعی

سیدمحسن موسوی زاده

0022

کارشناس امور فرهنگی  ،اجتماعی ( برادران )

محمد زمانی

0090

کارشناس ستاد اقامه نماز

مجتبی صرامی

0222

کارشناس امور فرهنگی  ،اجتماعی ( خواهران )

مريم پیمانی

0022

کارشناس قرآن و عترت

فاطمه آقايی

0023

مسجد النبی (ص)

-

0222

13

جهت ارتباط با حوزه عمرانی
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

حوزه عمرانی
ريیس اداره عمرانی

مهندس ماندگاری

0292

مسئول تأسیسات

مهندس حمید هارونی

0290

تأسیسات عمومی

-

0292

12

جهت ارتباط با اداره کل برنامه ریزی و اموراقتصاد دانش بنیان
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

اداره کل برنامه ريزی و امور اقتصاد دانش بنیان
کارشناس برنامه ريزی و امور اقتصاد دانش بنیان

-

0030

کارشناس دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی کوتاه مدت

-

0200

14

جهت ارتباط با دانشکده مهندسی مکانیک ،عمران و معماری
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

دانشكده مهندسی مكانیك  ،عمران و معماری
رياست دانشكده

دکتر هاشمیان

0922

معااون آموزشاای و دانشااجويی دکتر جباری

0999

دانشكده و مدير گروه مكانیك

0203

اداره پژوهش دانشكده

-

0902

مدير گروه نفت – تأسیسات و

دکتر مختاريان

0999

خودرو

اعضاء هیأت علمی دانشكده

دکتر لوح موسوی -مهندس نیك نژادی -مهندس مدنی

0909

دکتر هراتیان -مهندس نعمت الهی

0990

دکترکوهی  -مهندس تاجی

0900

دکتر آقاداودی  -مهندس محمدی -مهندس شايان

0902

خانم دکتر فرهت نیا  -دکتر رسولی

0992

دکتر نقوی

0902

دکتر رحیمی

0202

دکتر مهماندوست

0209

مهندس صابونی

0900

دکتر طغرايی

0902

دکتر افتخاری

0202

دکتر طلايی طبا

0903

دکتر فضیلتی

0290
15

دکتر فريد زاده – دکتر کشاورز

0923

مهندس شمشیری

0902

دکتر آقايی

0222

دکتر جابرزاده

0200

مهندس عباس زاده

0209

مهندس سهیلی  -دکتر میرمحمد صادقی

0990

دکتر عابدين زاده

0922

دکتر کشاورزی – دکتر پیرمراديان

0902

مهندس تقی مهندس

-

دکتر حیدری

0203

دکتر رئیسی

0202

مدير گروه عمران

دکتر رياحی

0200

مدير گروه معماری

مهندس شیخ بهايی

0222

دفتر تشكیل کلاسها ی دانشكده علیرضا ارفع الرفیعی
سايت و کافی نت دانشكده

علیرضا عطوفی

0222
0222
0222

10

جهت ارتباط با دانشکده حقوق و اقتصاد
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

دانشكده حقوق و اقتصاد
دکتر رجبی

0900

ريیس دانشكده

آقای شیرانی – دکتر خلیفه سلطانی

0922

خانم صدری

0929

آقای کلوانی

0202

دفتر تشكیل کلاس های دانشكده

محسن رمضانی

0222

کارشناس گروه حقوق و اقتصاد

خانم جندقی

0920

مدير گروه حقوق کارشناسی

محمد صادق تیموری

0202

ارشد

محمد جواد عبدالهی

0932

آبدارخانه

-

0002

اعضاء هیأت علمی دانشكده

17

جهت ارتباط با دانشکده فنی و مهندسی
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

دانشكده فنیومهندسی
رياست دانشكده

دکتر قبادی

معاون آموزشی  ،دانشجويی و پژوهشی دکتر خدادادی

0922
0920

دانشااكاده – مدير گروه تحصاایلات
تكمیلی برق
مدير گروه کامپیوتر

مهندس اسلامی

0922

مديرگروه رياضی  ،آمار اقتصادی و اجتماعی

دکتر اخوان

0922

مدير گروه برق

مهندس عمو تقی

0930

مدير گروه مهندسی پزشكی

دکترموسويان

0922

مدير گروه فیزيك

جواد اشكبوس

0922

خانم دکتر محرری

0920

دکتر مهدی نصری – دکتر اعظمیان

0992

مهندس جبارزارع  -دکتر توکلی

0902

مهندس صلواتی

0922

دکتر شجاعیان

0929

مهندس بیك

0929

حكیم  -الهیاری  -فرجی

0922

خانم دکترصادقی  -خانم مهندس لطفی

0222

دکتر اکبری  -دکتر مرادی

0922

خانم دکتر جبروتیان  -دکتر مهیاری نیا

0922

اعضاء هیأت علمی دانشكده

18

دکتر جهانگیری  -روح اللهی

0923

خانم مهندس نصری

0920

دکتر دولتشاهی – دکتر عموهادی

0922

دکتر سیف زاده

0902

دکتر رضايی

0922

دکتر ارشادی

0920

خانم دکتر باقربوم  -خانم دکتر شااريف دوست -

0932

دکتر طباطبائی
دکتر بهاری زاده

0920

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

حسن حیدری

0922

دفتر تشكیل کلاس های دانشكده

مهدی نیكبخت

0922

سايت دانشكده

-

0000

آبدارخانه دانشكده

19

جهت ارتباط با دانشکده علوم انسانی
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

دانشكده علومانسانی
رياست دانشكده

دکتر فقیه ايمانی

0923

معاون آموزشی دانشجويی دانشكده

دکتر رجبی

0900

مدير گروه روانشناسی

دکتر خوروش

0920

مدير گروه مشاوره

خانم دکتر نامدارپور

0922

مدير گروه مددکاری اجتماعی – کارشناسی خانم دکتر امین جعفری

0922

ارشااد جامعه شااناساای ورزشاای و انقلاب
اسلامی
مديرگروه دروس عمومی و معارف

اعضاء هیأت علمی دانشكده

دکتر مردانی – دکتر شريف اصفهانی

0922

دکتر دلائلی

0902

دکتر گرجی

0903

خانم دکتر نیك نژادی

0922

خانم دکتر جواد زاده – خانم دکتر ايزدی

0932

دکتر سمیعی

0929

خانم وطن خواه  -خانم بهادرانی

0923

آقای تابش

0920

دکتر دياريان

0922

خانم دکتر سدرپوشان

0922

دکتر مسائلی

0902

دکتر خوروش -دکتر ايروانی -دکتر قجاوند

0022

دکترهاديان  -دکتر موسوی – دکتر مسائلی

0902
36

دفتر تشكیل کلاسهای دانشكده

علی زمانی

0922

کارشناس گروه های آموزشی دانشكده

محمدرضا قاسمی

0220

اداره پژوهش دانشكده

محسن کمالی

0239

سايت دانشكده

_

0222

انتشارات دانشكده

-

0020

آبدارخانه دانشكده

-

0002

31

جهت ارتباط با تربیت بدنی
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

تربیت بدنی
مدير گروه تربیت بدنی

خانم دکتر سلطانی

0293

مسئول تربیت بدنی

محمد حسین شیرازی

0209

دفتر استادان تربیتبدنی

_

0202

دفتر استادان تربیتبدنی ( برادران )

دکتر عرب مؤمنی

0200

آبدارخانه (مجموعه ورزشی)

-

0002

0202

33

جهت ارتباط با تشکل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

تشكل ها و مراکز فرهنگی دانشگاه
بسیج اساتید

-

0202

بسیج شهید مفتح کارکنان

-

0222

جامعه اسلامی دانشجويان

-

0220

دفتر حوزه بسیج دانشجويی

-

0020

پايگاه شهید آوينی (بسیج دانشجويی برادران)

-

0022

پايگاه المهدی (عج) (بسیج دانشجويی خواهران)

-

0023

دفتر سالن اجتماعات شهید آوينی

-

0223

32

جهت ارتباط با حفاظت فیزیکی و انتظامات
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

حفاظت فیزيكی و انتظامات
مسئول حفاظت فیزيكی

سید شهاب الدين عماد الساداتی

0002

کارشناس مانیتور

حسن کريمیان

0220
0229

حفاظت فیزيكی درب ورودی دانشگاه

-

حفاظت فیزيكی ساختمان اداری کتابخانه

-

0222

حفاظت فیزيكی دانشكده مكانیك

-

0222

حفاظت فیزيكی دانشكده حقوق و اقتصاد

-

0220

حفاظت فیزيكی دانشكده فنی و مهندسی( برادران)

-

0022

حفاظت فیزيكی دانشكده فنی و مهندسی(خواهران )

-

0039

حفاظت فیزيكی دانشكده علوم انسانی (برادران)

-

0020

حفاظت فیزيكی دانشكده علوم انسانی(خواهران)

-

0022

حفاظت فیزيكی پارکینگ اياب و ذهاب دانشجويی

-

0299

0222

34

جهت ارتباط با معاونت سما
ابتدا شماره  2063را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی را وارد نمائید.

معاونت سما
دکتر بهار حافظی

معاون سما

0220

پس از گرفتن داخلی  0229جهت ارتباط با بخشهای زير اقدام نمائید.
مسئول دفتر معاون سما و دبیرخانه

عباس محمدی

222

دورنگار(فاکس)

-

222

معاون آموزشی و پژوهشی آموزشكده

بهروز مؤمنی

220

معاون فرهنگی دانشجويی

ابوالفضل صالحی

292

معاون پشتیبانی

حسین سپهری

202

مدير فرهنگی

عباسعلی محمدی دهنوی

220

مدير دانشجويی

-

292

مدير آموزش

هادی ملكی

299

مدير پژوهش

سیدرضا سپهريان

222

مدير اداری

حمیدرضا رحمتی

222

مدير مالی

مسلم رجبی

200

حسابداری مدارس دخترانه

بهزاد ديهول

202

حسابداری مدارس پسرانه و آموزشكده

مهدی عابدی

202

حفاظت فیزيكی

محمدعلی جعفری پور

292

مسئول امور دانش آموختگان و مسئول کتابخانه

-

200

کارشناس آموزش

شهره احمدی

292

نظام وظیفه

-

222
35

فناوری اطلاعات و ارتباطات

روح ا ...نوروزی

222

تشكیل کلاس ها

اشرف خسروی زاده

290

کارپرداز

اسماعیل جعفری

202

مدير گروه عمومی – کارگزينی هیأت علمی

مهدی اسماعیلی

292

مديرگروه حسابداری

الهه محمودی

290

مدير گروه برق

مجید قاسمی

293

آبدارخانه

-

209

هنرستان پسرانه

محمدعلی صرامی

0220

متوسطه دوره اول پسرانه

حمید طالبی

0022

دبستان پسرانه

قاسم شیروی

-

هنرستان تربیت بدنی دخترانه

مريم کیخائی

200

متوسطه دوره دوم دخترانه

ناهید غفاری

202

متوسطه دوره اول دخترانه

زهره ترکی

202

دبستان دخترانه

شكوفه کندری

209

30

شماره تلفنهای مستقیم دانشگاه
دفتر رياست

99002022

دورنگار دانشگاه

99002222

مدير روابط عمومی

99002222

دفتر فرهنگ اسلامی

99002222

مدير حراست

99002202

دفتر معاونین

99002222

دفترگزينش

99002292

امور مالی

99002000

امور دانشجويی

99003222

پارکینگ اياب و ذهاب دانشجويی

99002229

مرکز مشاوره امین

99002202

کمیته انظباطی

99003222

دورنگار اداره آموزش

99002229

حفاظت فیزيكی

99002002

بسیج دانشجويی

99002222

اتوبوسرانی

99002222

تأسیسات

99002220

پمپاژخانه

99020220

مخابرات

 99002222-22و 99002290-3و99002022-0

بانك ملی شعبه دانشگاه
تاکسی تلفنی
مرکز آموزشی و فرهنگی سما

 99002022و 99002020
99002220
 99002220و 99002023

دبستان پسرانه سما

99003222

متوسطه دوره اول پسرانه سما

99002022

هنرستان پسرانه

99002022

هنرستان تربیت بدنی دخترانه

99003220

37

دبستان دخترانه سما

99003222

متوسطه دوره اول دخترانه سما

99003222

متوسطه دوره دوم دخترانه سما

99003229

38

