
 معاونت تحقیقات و فناوری معاونت آموزشی  حوزه ریاست و روابط عمومی222

 222-22626228 خانم احمدی 622-682-2-22626222 خانم هاجر محمدیان )منشی( 2-22626222 خانم صدیق 

 666-222-22622326 خانم دکتر حکمت دوست 622-682 خانم کبیریان 22622322فکس  دکتر مرتضویان آقای 

 666 )مدیر پژوهشی(میالنیآقای دکتر  622 خانم نصرالهی 228-222-226 

 666 خانم کمالی 622 خانم محمدی   

 666 آقای روزبهانی -خانم رضاخانی 622 خانم حسین لو روابط عمومی

 222 خانم مشهدی حسین 682 خانم بهادری -خانم بهنودفرد 666-22622322 خانم اسدی 

 222-22682632 آقای خوش فطرت)دفتر مجله( 688 رفعت خانم 626 خانم رحمانی

 222 آقای حسینی )دفتر مجله( 622 خانم فراهانی 682 آقای ذاکری

  

 

 آزمایشگاه ها معاونت توسعه و مدیریت منابع عاونت دانشجویی و فرهنگیم

 622 خانم شهراز 226-626-22622322 عابدی )معاون(دکتر  22622322 رضازادهخانم دکتر 

 622 خانم اخوان 226-626 آقای غالمی )مدیر( 628 خانم حاج میرصادقی

 622 مهدی عراقیخانم  226-626 خانم منصوری )منشی( 628   آقای نجف آبادی

 626 آقای مهری 22622322 انستیتو( خانم صمدیان)مدیر مالی  

 222 انم شهدوست خ 223 خانم وصالی     

 222 خانم تاج الدین 222 خانم دانشور    

 222 خانم رضوان 223-22622323 خانم قاسمی )مدیر مالی دانشکده(    

 222 خانم پرتوآذر 222 آقای حجتی -خانم غالمی نژاد  

 222 میالنی ،خسروی انآقای 226-22622322 آقای مفاخری -خدایی آقای )کارپرداز(  

 622 احسانی ،کامران هاخانم 223-22622328 آقایان قادری، حمیدی )کارگزینی(  

   228-22622322 عربزاده ،مشعوف -غفاری)امور قراردادها( هاخانم  

   628-22626226 ، کبیریعسگری انآقای )دبیرخانه(  آشپزخانه

   622 آقای شجاعیان 222 خانم شکیب
 

 گروه تحقیقات سیاستگذاری گروه تحقیقات صنایع غذایی گروه تحقیقات تغذیه 

 خانم ذاکری
22622382 

262 
 خانم قدرت

22622326 

622 
 خانم ذاکری

22682632-

262-222 

 222-262 خانم دکتر اسفرجانی )مدیر گروه( 622 خانم دکتر خوش طینت)مدیر گروه( 262 (مدیر گروه)خانم دکتر نیکویه 

 222 آقای خوش فطرت 628 خانم دکتر هادیان 288 آقای دکتر نیستانی

 222 خانم دکتر محمدی نصرآبادی 662 آقای دکتر کوشکی  222 دکتر یاری ،دکتر امینی هاخانم

 623 آقای دکتر زرگران  662 وندی خانم دکتر سهراب 222 آقای دکتر عبداللهی

 223 خانم دکتر عجمی 626 آقای دکتر فردوسی 226 آقای کالیی -آقای دکتر راسخی

 223 آقای دکتر میالنی 663 داناییخانم  222 خسروشاهی، دادخواه هاخانم

   626 خانم دکتر سعیده اسمعیلی 228 مینا اسماعیلی، هوشیارراد هاخانم

 آزمایشگاه گروه تحقیقات صنایع غذایی 632 خانم دکتر بیاناتی 222 ابراهیم اف ، دکتردکتر ربیعی هاخانم

 622 آزمایشگاه میکروبیولوژی 662 خانم دکتر خورشیدیان 22622322 آزمایشگاه دکتر نیستانی 

 626 آزمایشگاه شیمی  622 آقای دکتر مهرداد محمدی 222 خانم دکتر قدسی 

 622 کارشناس آزمایشگاه میکروب 662 خانم دکتر خسروی دارانی 288 آقای یزدانی ،ریسمانچی ،زاهدی هاخانم

 682 اتاق دانشجویان دکترا 222 خانم دکتر خان نیری  



 

 گروه سلولی و ملکولی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی  گروه تغذیه جامعه  گروه آموزش  صنایع غذایی 

22622323 خانم پریسا محمدی                                     632 خانم قنبرزاده - 263-262 

 آقای دکتر حسینی 
 )مدیر گروه(

22622322 
628 

 خانم دکتر امیدوار 
 گروه()مدیر 

262-263 
  خانم دکتر سوده  رازقی

 )مدیر گروه(
222 

خانم دکتر پورولی 
 )مدیر گروه(

262 

 262 آقای دکتر قربانی  236 خانم دکتر حکمت دوست 223 آقای دکتر کالنتری 622 آقای دکتر مرتضویان 

 226 خانم دکتر اسالمیان  236 خانم دکتر سهراب 263 آقای دکتر رشیدخانی 232 آقای دکتر مفید

 262 خانم دکتر شاکری  222 خانم دکتر سعیدپور 232 آقای دکتر عینی زیناب 282 محمدیآقای دکتر عبدالرضا

 262 آقای دکتر زند  263 خانم دکتر اصغری 232 آقای دکتر میرزای رزاز 662 آقای دکتر نایب زاده

 268 آقای دکتر شادنوش 262 آقای دکتر حجازی 266 خانم دکتر رضازاده 623 آقای دکتر فرهودی

 262 آقای دکتر داودی 233 آقای دکتر طبیبی 226 خانم دکتر حقیقیان 636 خانم دکتر میرمقتدایی

   268 خانم دکتر میرمیران 632 خانم دکتر باژن 626 خانم دکتر شجاعی

   232 خانم دکتر شریعت پناهی 226 خانم نقوی 622 خانم دکتر جزایری

   222 آقای دکتر نصراله زاده   662 خانم دکتر مرضیه حسینی

   226 خانم روستایی -خانم احمدزاده    

 

 مرکز رشد ترجمان دانش دفتر بین الملل

 668-22623823 زرگرانآقای دکتر  228-222 خانم دکتر عجمی 222 خانم دکتر قدسی

 668 خانم کوهی کمالی 622 آقای دکتر همایونفر 222 خانم دکتر متین قنواتی

 668 آقای پایکار -خانم نادر 622 خانم کاویانی    

 

 دفتر فناوری ارتباط با صنعت پایلوت سایت کتابخانه 

 ،خلج هاخانم 628-22622322 آقای دکتر مسلمی فر 622-22682632 خانم علی بیک

اخوان، 
 شهبازپور

662 

 662-22682638 آقای دکتر زرگران

 668 خانم رضایی 622-22682638 خانم رحیم زاده 622 سریزدیخانم 

  622-22682638 خانم حیدری 622 عباسقلی، خانم راثی
      623 خانم عیوض زاده

 

 کلینیک انتشارات انجمن تغذیه بسیج کارکنان حراست

 232-22622326 رضایی خانم 222 انتشارات 262-2-22626222 انجمن تغذیه 626 بسیج کارکنان 22622322-286
 

 تاسیسات نهاد نمایندگی رهبری بانک رفاه نگهبانی

 222 تاسیسات 228 نهاد نمایندگی رهبری 666-22622322 بانک رفاه 626-663 نگهبانی

 

 


