
2075(رئیس)خانم اسماعیلی2040(رئیس)آقای دکترسیدصادقی2000دفتر ریاست

2076خانم  جهانشاهی2041خانم حاج رضایی2002(دفتر)خانم کاکاوند

2078خانم چگینی2041خانم موسوی2001(دفتر)خانم هوشیار

2077خانم علیدوست2042خانم عباسی2009(اسناد)آقای اصلی بیگی

2076خانم علیخانی2008(دفترحقوقی)آقای اله قلی 

2110(مدیر)ارداقیانآقای2005(دفترحقوقی)آقای نا قلی 

2080(مسئول)زادگانخانم نجفی2111آقای موسوی2005(دفترحقوقی)آقای بابایی 

2081خانم عبدالهی2112آقای گودرزی2005(دفترحقوقی)آقای صوفی 

2082خانم موسوی2113آقای پاک نهاد2008(دفترحقوقی)آقای کریمی 

2080خانم خواجه یار2114آقای حسینی2008(دفترحقوقی)آقای موسوی 

2083خانم چگینی2113خانم کدخدازاده2005(دفترحقوقی)خانم استواری

2080خانم زمانی2111خانم مینایی

2006(رئیس)دکتر رجبیآقای

2090(رئیس)آقای نجفی2007خانم قلی زاده

2091آقای طاهرخانی2050آقای شیرعلی

2092آقای کشاورز2052خانم رفیعی2010(دفتر)آقای اصلی بیگی

2093آقای قزوینی2051خانم ناصح نیا

2094آقای میزانی2053خانم کاسه گر2023(مدیر)آقا ی مشایخ

2095خانم امامقلی2071خانم وقفی2024آقای  دکترنظری

2095خانم کاظمی2022خانم اکبری

2096خانم بهرامخانی2060(رئیس)آقای شیشه گرها2028آقای فاتحی

33375517اداره  کارگزینی 

33375150-1مدیریت حراست 

انسانی منابعوسازمانتوسعهمدیریت

33375160

33375617معاونت  توسعه مدیریت

دبیرخانه هیأت امنا

33375340گروه مهندسی مشاغل 

بایگانی

33378077مدیریت روابط عمومی 

33375518-9دفتر ریاست  
به وپاسخگوییبازرسی مدیریت

33379317شکایات  

-33375514دبیرخانه 

33355162فکس



2061آقای مافی2027آقای یاحقی

2100(مدیر)آقای قنبری 2062آقای امرالهی2022آقای شاه  محمدی

2101آقای چگینی2063آقای پرپینچی2022آقای شاه مرادی

2103خانم افشار2064آقای مهجور2022آقای رحیمی شاد

2104خانم امینی نژاد2065(وپیشنهاداتکارگزین)احمدیآقای2022خانم عبدی

2106آقای عباسی2064آقای فرجی2022خانم طاهری

2108آقای عسگری2063آقای قائدیها

2106آقای حسین پور2067خانم یوسفی

2107آقای عبادی2068خانم آتشگران2031(مدیر)خانم موسوی 

2102آقای صفدری2071خانم وقفی2030(دفتر)آقای رحیمی

2102خانم رمضانی2072خانم محمدپور2032اقای فاطمیان

2066خانم مردانی2032آقای ذوالقدر

2085آقای مهندس قوامی2066خانم حاتمی2032آقای درویشوند

2086آقای مهندس بهادرخانی2032آقای چیتگرها

2087آقای مهندس امینی2070خانم علی اقایی2034خانم مهرپور

2088خانم مهندس خونبانی2069خانم احمدی2034خانم رضایی

2033خانم مهدی آبادی

2034خانم محمدرسولی

سایت

33379311مدیریت هسته گزینش 

33379997مدیریت خدمات پشتیبانی



2120(مدیر)آقای علی اکبری
سلطان مهندسآقای

(مدیر)رحمتی
660032236374کوثر

630033334809قدسخانم مهندس زرآبادی2122(معاون)آقای شیخی

600033379061والیتخانم مهندس  نصیری2121خانم رحمانی

640033339049بوعلیآقای مهندس  مرادی2125آقای مومنی

620033332166رجائیآقای  مهندس سیم باف2126آقای کشاورز

650032555054 بهمن22آقای   مهندس میرزاتقی2128خانم بهزادپور

34225281آقای  مهندس علیجانی2127خانم کریمی

آقای  مهندس بابایی2137خانم کلهر

311833330534دانشکده پزشکیاقای مهندس  نصوحی2140آقای شفیع خانی

370933338034دانشکده بهداشتآقای مهندس  کرمی2130نیازآقای بخشی بی

آقای مهندس  تک روستا2117خانم مقدم
دانشکده 

پیراپزشکی
371432237267

آقای  مهندس ظاهری2117آقای موسوی
دانشکده 

دندانپزشکی
233833353061

2115آقای رامیاد
دانشکده 

و ماماییپرستاری
352032237267

2133(اعتبارات)خانم جعفری

263633337006معاونت پژوهشی(رئیس)آقای عزیزخانی2134خانم جعفری

270633334418معاونت دانشجوییآقای شعبانی2135خانم احمدی

251233341934معاونت آموزشیخانم میری2124آقای خویینی

33664302خانم کاظم لو2129آقای بهرامی

213933686201خانم یوسفیها

33670041آقای مالحسن2141خانم نصیری

دیزجی–آقایان رنجبر 2140خانم حسینی

معاونت غذا و دارو2155

شبکه ها2156

2018

معاونت درمان2018

معاونت بهداشتیآبدارخانه ها

معاونت هادبیرخانه  شورای سیاست گذاری

2018

2018

2163

2162

2163

2166

2164

امیرالمومنین2163

دانشکده ها2165

2160

2165

2160

2162

2163

         مدیریت امور مالی              

 6 -33375515
هابیمارستان33375157-8 فنی مدیریت



32240640آقای حیدری2125آقای امینی

2138خانم مستطاب
- پورشریف- محمدیآقایان

اسماعیلی
32827731

34622235آقای  بنایی2136آقای نصیری

35230201

34222229آقای سرهنگ رمضانی

33652972خانم صدری2150(مدیر)خانم بساره

2147خانم سیادهنی

21522099آقای معتمد

21482020آقای مافی

21492142خانم صلح جو

21512324خانم زاجکانی

21512310خانم هدایت فر

21452300خانم هاشمی

21532334آقای ترنج

33335065

201633332728آقای مهندس غیاثوند

2015آقای مهندس طباطبایی

96/8/6

(پردیس  )بازنشستگی 

تعاونی مصرفاداره رفاه

(ع)صندوق امام جواد

(پردیس  )اموال 

(پردیس   )نقلیه 

(پردیس  )نهاد رهبری  

آوا سالمت

انتظامات  ستاد

سایت  ستاد

-33370047  بودجه  

33377088
بوئین زهرا2048

شهید بلندیان2047

متفرقه

آبیک2158

آوج2159

تاکستان33373070بسیج  

البرز2157


