
مديران گروهها                                                                                                                
داخلی                                                                                                                        

 2563 دکترمريم حسينی مديرگروه مهندسی شيمی

دکترمحمود  برقمديرگروه مهندسی 

 آتشبار

2564 

دکترميريوسف  مديرگروه مهندسی مکانيک

 هاشمی

2565 

 کارشناسان  گروه مواد

 غالمیمهدی مهندس  زار وجوشکاری کارگاه ماشين اب

 اقدم
2646 

 اتاق اساتيد گروه مهندسی مواد

 2558 دکتررقيه محمدزاده 

 2559 دکترمرتضی فرخی راد
 2562 دکتربهزاد آويشن

 کارشناسان گروه مکانيک 

کارگاههای جوشکاری ، 
 اتوماتيک

مهندس اميدمهدی 
 پور

2477 

مهدی غالمی  مهندس کارگاه ماشين ابزار وجوشکاری 
 اقدم

2646 

 اتاق اساتيد گروه  مهندسی مکانيک 
 2553 دکتراميرحسين مصفا

 2566 دکترامين اعلمی نيا  

 2567 دکترميريوسف هاشمی  

 2568 مهندس محسن فالح

 2569 دکترمسعود مينايی

 2570 دکتر محمدحسين  عبدالهی جهدی

 2573 دکتر محمدعلی صائمی صديق
 2574 اويزدکترمحمدرضا س

 2575 دکترموسی محمدپورفرد

 2576 ضا غرايیدکتر ر

 2577 دکترنيررزم آراء

  2578 دکترعلی ضيائی اصل

 تلفن داخلی تلفن مستقيم  

رئيس دانشکده فنی 
 ومهندسی

دکترارژنگ 
 صادقی 

04134327566 2550 

 2550  دوستی  طيبه   مسئول دفتر دانشکده

معاون دانشکده فنی 
 ومهندسی

 2550  ضا غرايیر دکتر

 2528 دوستی طيبه   بايگانی دانشکده

اتاق دانشجويان دکتری 
 برق

 2543 

 2544  دفترمجالت ونشريات

 2596  کتابخانه دانشکده 

 2551 مريم اميری     آبدارخانه دانشکده فنی

 2579  اتاق حراست  دانشکده 

 اداره آموزش دانشکده 
 2295 صغر بابايیا آموزش دانشکده رئيس 

 2295 فاطمه ا يقائی کارشناس  آموزش

 2295 ناصر کاظم پور    کارشناس آموزش

 2283 معصومی  مهندس وحيد   سايت دانشکده 

 کارشناس گروه مهندسی شيمی 
 2215  آزمايشگاه مهندسی شيمی 

 اتاق اساتيد گروه مهندسی شيمی

 2531 دکترمريم حسينی

 2532 دکتريونس بيگی خسروشاهی

 کارشناسان گروه مهندسی برق 

آزمايشگاه الکترونيک ،مدارالکترونيک 
 ،اندازه گيری ومدار

مهندس احمدرضا 
 زهتابچی 

2065 

مهندس نهدی عادل  2و1کارگاه برق،  آزمايشگاه ماشين 
 نيايی

 2098و 2483

 2231 دکتربهجت آزمايشگاه  فشارقوی ـ رله و حفاظت

 اتاق اساتيد گروه مهندسی برق

 2533 دکترسجادنجفی روادنق        

 2534 دکترمحمدرضا بنايی  

 2536 دکتروحيد بهجت
 2545 دکترعلی عجمی

 2546 مهندس محمدجواد اخروی

 2547 دکترمحمودآتشبار
 2548 دکتر رضا ذاکر

 2549 سی يوسفیدکترمو

 2552 دکترشهرام  حسين زاده 

 2537 دکترامين صفری

 2538 دکترجوادصالحی

 2539 دکترنويدتقی زادگان
 2540 دکترخليل منفردی

 2541 مهندس نادر صامصونچی

   

مديران گروهها                                           
 داخلی 
 2588 دکتربهزاد آويشن  وه  مهندسی موادمديرگر

دکترحسين   مديرگروه مهندسی عمران 
 سلطانی جيقه

2590 

 کارشناسان گروه عمران 

آزمايشگاه مقاومت مصالح ،تحقيقاتی 
 ،کارگاه نقشه کشی 

مهندس  زهيرمحسن 
 ضيايی

2475 

مهندس عليرضا  آزمايشگاه خاک روسازی راه
 طالبی 

2219 

مهندس غالمرضا  نيک خاک آزمايشگاه مکا
 طالبی 

2465 

 اتاق اساتيد گروه مهندسی عمران 
 2581 دکترعبداله کيوانی 

 2584 دکترحامد فرشباف
 2585 دکترمهدی دينی 

 2586 دکترنادرهويدايی

 2587 دکتراميرحسن رضايی
 2591 دکتر نازيال کاردان 

 2592 دکترحسين سلطانی جيقه 

 2593 دکترابراهيم اسدی
 2594 دکتربهمن شروانی تبار

 2595 دکترعبدالحسين فالحی 

 2598 دکترارژنگ صادقی 
 2599 دکترمحمدرضا امامی

 2600 مهندس توحيدی

 2601 دکترعليرضا انتظاری

   2602 دکتربهرام سعيدی فرزاد


