
 تلفن داخلي تلفن مستقيم نام واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم نام واحد

 خانم حيدری-آقای عسگریت و معاونت پشتيباني( )حوزه رياس
2 -22360661 

22376467F: 
220-219-218 

 232  خانم دکتر رازقي 

 208  :آقای دکتر مير قطبي )مدير گروه( گروه آموزشي علوم پايه

 205 22077424 )منشي و اپراتور( حيدریخانم  393 22077425 خانم بيدوا)روابط عمومي( 

 206  آقای دکتر زند 399  آقای رحيمي

 (دانشكده )آقای دکتر عبدالرضا محمدی معاونت آموزشي

 ، صديق )منشي و اپراتور(ذاکری هاخانم
7-22360656 365 

 211  خانم خليلي

 202  خانم دکتر اميری

 210  خانم کي زاد 381  )مسئول آموزش( خانم کبيريان

 209  آقای دکتر داودی 375  آقايان شفيقي، روحاني فر، سيفي

 203  خانم دکتر پور ولي 371  محمود زاده ،خانمها مظاهری، نصرالهي

 و رضايي لوحسينخانم ها 
 

 گروه آموزشي علوم و صنايع غذايي 376

 دکتر عبدالرضا محمدی )مدير گروه(آقای 
22376426 281 

 385  زماني و بابازاده  خانمها

 346  خانمها محمديان )منشي( و باژن 397  )کالسها(اسعدی نعمتي

 317  آقای دکتر مرتضويان 398 22360660 ، آقای کبيری )دبيرخانه دانشكده و انستيتو(خانم پارسا

 کيفي( فرد )آزمايشگاه کنترلخانمها شريف زاده، اخوان، نوايي، فاضلي
 

 318  آقای دکتر سيد هدايت حسيني 392

 331  دانشجويان Ph.Dاتاق  370  آقايان مهری، خسرواني، رئوفي )آزمايشگاه(

 241  آقای دکتر مهدی فرهودی 366  خانمها معصومي، کامران، يگانه

 324  آقای مهندس مشايخ 296  خانمها اسماعيلي، ريسمانچي، رضوان، شهدوست

 فرهنگي: دکتر فردوسيمعاونت 
 

 313  آقای دکتر نايب زاده 388

 305  فر آقای دکتر محمدی 369  خانم اسدی

 معاونت پژوهشي )خانم دکتر محمدی نصر آبادی (

 )منشي و اپراتور( خانم احمدی
 حسيني، عرب زاده،كمالي و ميرصادقي،يگانهرضاخاني، مشهديخانمها

22360658 
22376470F: 

299-300 
 340  دکتر ليال مقتداييخانم 

 307  خانم دکتر سعيده شجاعي 

 312  خانم دکتر سحر جزايری  257  خانم مشهدی حسيني

 282  خانم دکتر مرضيه حسيني 338  آقای نجف آبادی

 331   295-279 22086347 آقايان خوش فطرت، حسيني )دفتر مجله(

 213  احساني )آزمايشگاه ميكروب( خانمها شهراز ، يگانه، 280 22064864 خوش طينت

 395 22376472 آقای سعيدی)مالي انستيتو(  236 22357486 آقای دکتر نيستاني )مدير گروه(-گروه تحقيقات تغذيه 

 225  صمديان خانم  236  )اپراتور( خانم ذاکری

 223  بابايي و خاتمي  هاخانم 297  ، خانم ها دکتر ناصری و جمشيديان(314)دکتر رشيدی  آقای

 264 22376474 )مالي دانشكده(خانم شالو 269  آقای دکتر عبداللهي

 222  حجتيغالمي نژاد و آقای  خانم 290  اميني خانمآقای کالئي، 

 284  )بايگاني(يادگاری  266  حيدری خانمها ذوقي، دادخواه،

 258  خانمها دکتر بنداريان، هوشيارراد، اسماعيلي
 )آقای دولتخواه(اداریامور 

 آقای باقری )مسئول خدمات(
22376417 390 

 270 22376475 ) کارپردازی(و اخگریآقای عباسي  227  محمديان، خسرو شاهيابتهي، دوستخانمها 

 391و  298 22376468 قدرت(خانمها غفاری، رحماني، محمدی و )انستيتو کارگزيني 288 22376471 )آزمايشگاه( زاده، زاهدي، خلجيخانمها. نيکويه، شريعتآقاي دكتر نيستاني، 

 ريزی غذا و تغذيهگروه تحقيقات سياستگذاری و برنامه

 )مدير گروه( خانم دکتر محمدی نصرآبادی 
22086349 236 

 224 22376468 قادری و غالمي (ان کارگزيني دانشكده )آقاي

 350 22357485 ) انبار( آقای غالمي

 349  ) انبار ( آقای ذاکری 274  دکتر عجمي، ساالرکياخانمها 

 351  آقای فداکار ) جمعدار( 279  ، خانم روستاييآقای خوش فطرت

 278و  277 22376477 )دفتر همكاريهای بين الملل( خانمها حقيقيان و حسيني 292  خانمها اسفرجاني و خلفي

 276  )رئيس دفتر بين الملل(  336 22376473 (خانم دکتر سهراب وندی )مدير گروه  :گروه تحقيقات صنايع غذايي

 خانم محمديان )اپراتور (
 

 259 22357487 کارشناس تغذيه دانشجويي )خانم شكيب( 322

 344-356  آشپزخانه 261  آقای دکتر فردوسي 

 357  مديريت کتابخانه )خانم علي بيک( 328   خانم دکتر هاديان

 354و  358 22086349 زاده، آقای مفاخری (کتابخانه )خانمها علي بيک، سريزدی، عيوض 332  دکتر حاجي سيد جوادیخانم 

 361  قنبرزادهبخش نشريات کتابخانه خانمها راثي، عباسقلي ، 335  دکتر کوشكيآقای 

 368 22376476 ) سايت ( آقای مسلمي فر 311  خانم خوش طينت

 362و  364 22086348 (364)  (  خانم  فراهاني362طايفه ) خانم 323  فنودخانم کميلي 

 207 22073165-6 نجمن تغذيه ايران )اتا(ا 330  خانم اسماعيلي

 228  نهاد نمايندگي رهبری 320  خانم کوهي کمالي

 378  بسيج دانشجويي )خواهران( 326  آقای مرتضايي

 272  انتشارات 319  مهرداد محمدیدکتر آقای 

 329 22376478 ( آقايان جهانگيری ، شرقي، گوهری نقليه)  339 22086348 خانم دکتر خسروی

 386  )اتاق فرمان(تئاترآمفي (334)شيمي  (325)ميكروب  (325( آزمايشگاه ميكروب )334آزمايشگاه شيمي )

 377  بوفه دانشكده 254 22077424 )مدير گروه( :آقای دکتر کالنتری گروه آموزشي تغذيه جامعه

  247 22376420 ()خانم رضايي کلينيک 205  خانم حيدری )منشي و اپراتور(

 267  خانم موذن 231  خانم قوام صدری

 304  نگهباني درب پايين 234  خانم دکتر اميدوار

 360  نگهباني درب باال 248  آقای دکتر رشيدخاني

 303 22376469 بانک ملت 230  زينابدکتر عيني آقای 

 310 – 348  بسيج کارکنان 250  خانمهانقوی، شكوهي

 9 22357483-5 تلفنخانه 245  رزازميرزای آقای دکتر 

 214  )آقای متحدی(تعميرگاه 244 22077424 )مدير گروه( :آقای دکتر طبيبي گروه تغذيه باليني و رژيم درماني

 212  تاسيسات 240  خانم دکترحكمت دوست

 283 22376479 دفتر حراست 242  خانم دکتر شاکرحسيني

 301  )خانم شريف زاده(پايلوت 238  ميرميران دکتر خانم

 265  آزمايشگاه حيوانات )خانم فاضلي فر( 243  سهرابدکتر خانم 

 356 22376466 آقای عسكری)دفتر حقوقي(-آقای پايكار 253  احمدزادهخانم 

    252  خانم دکتر سعيدپور

    216  آقای دکتر نصرا.. زاده

 کدپستي:7شهرک غرب،بلوار فرحزادی،خ شهيد حافظي)ارغوان غربي(پالک    256  خانم دکتر شريعت پناهي
198161957
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