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 طبقه همکف 

 داخلی  شماره نام ردیف 

 101 خانم عبدلی بیدهندی    .1

 102 سیدی خانم  .2

 104 اکبرشریفی  خانم  .3

 105 آقای اسکندری کیا   .4

 106 خانم پورمرتضی   .5

 107 پراتیک    .6

 109 انتشارات   .7

 110 آقای فارسی نژاد   .8

 112 نگهبانی   .9

 113 دفتر تربیت بدنی   .10

 114 تغذیه   .11

 115 دفتر بسیج  .12

 116  -117 -118 مرکز تحقیقات   .13

 119 نقلیه   .14

 196 آقای قلندری   .15

 149 آقای نیکبخت   .16

 182 آقای استیری   .17

 197 کشاورز آقای    .18

 

  



 یم طبقه دوم ن

 داخلی شماره  نام ردیف 

 203 خانم دکتر اشقلی فراهانی  1

 320 ی ب یخط یآقا 2

 206 نژاد  ی فارس  یآقا 3
 

 نیم طبقه سوم 

 داخلی شماره  نام ردیف 

 223 مدیر تحصیالت تکمیلی   .1

 303 خانم کرکچی   .2

 304 خانم یزدانی   .3

 305 خانم یوسفیان   .4

 308 و خانم شیرکوند  خانم امیری   .5

 309 خانم شفقی   .6

 310 خانم ناطقی   .7

 311 خانم اتابکی  .8

 313 خانم مرادیان   .9

 312 خانم محقق   .10

 556  د یاتاق اسات  .11

 315 جاپلقی  خانم  .12

 316 ی روزبهان خانم  .13

 318 اخالقی خانم   .14

 317 یی رزایم  یو آقا  یصالح خانم  .15

 319 یئرهنما خانم  .16

 301 دفتر امتحانات  .17

 322 آبدارخانه  .18

  



 نیم طبقه چهارم 

 داخلی شماره  نام ردیف 

 401 خانم کاشانی  .1

 400 نقره خانم   .2

 403 خانم فضائلی   .3

 406 خانم اسکندری  .4

 411 مهجوری خانم   .5

 410 آقای پهلوان   .6

 413 نیو خانم شاه حسی کرمانی خانم   .7

 415   آقای اعظمی   .8

 416 آقای سیروش   .9

 250 خانم شیرخان  .10

 417 آبدارخانه  .11

  



 نیم طبقه ششم 

 داخلی شماره  نام ردیف 

 601 شوقی خانم دکتر   .1

 603 خانم دکتر پرویزی   .2

 604 محمدی خانم   .3

 605 خانم ثابتی   .4

 606 خانم سیدالشهدایی   .5

 178 زاد خانم دکتر بزرگ  .6

 608 نجفی خانم دکتر   .7

 610 خانم محدث   .8

 611 خانم بزرگ نژاد   .9

 613 آقای زارعی   .10

 614 آقای خیری   .11

 615 خانم دکتر خاچیان    .12

 602 خانم کاشانی نیا  .13

 159 خانم دکتر مردانی   .14

 180 خانم اینانلو  .15

 617 خانم دکتر احسانی    .16

 183 خانم دکتر حسینی   .17

 814 خانم الهویی )منشی گروه(   .18

 620 آبدارخانه  .19
 

  



 نیم طبقه هفتم  

 داخلی شماره  نام ردیف 

 701 اتاق اساتید پیشکسوت  .1

 702 خانم احمدی  .2

 719 حیدری خانم   .3

 707 خانم دکتر خیرخواه   .4

 708 خانم عبدلی  .5

 706 خانم روزبهانی   .6

 703 خانم فهمیده  .7

 709 خانم مسرور   .8

 715 صالحی خانم دکتر   .9

 714 خانم صابر  .10

 711 خانم آبنوج   .11

 713 آقای دکتر پیروی   .12

 721 خانم قمری   .13

 717 خانم یوسف زاده   .14

 722 خانم دکتر سیدفاطمی  .15

 705 خانم دکتر بریم نژاد   .16

 710 آبدارخانه  .17

 

 

  



 نیم طبقه نهم  

 داخلی شماره  نام ردیف 

 802 خانم جعفرجالل   .1

 804 خانم جان محمدی   .2

 803 پاشایی ثابت خانم دکتر   .3

 806 خانم فراهانی نیا   .4

 807 دکتر موسوی  خانم   .5

 817 خانم دکتر عادل مهربان   .6

 809 خانم دکتر حسن پور ازغدی   .7

 810 صادقی دکتر خانم   .8

 812 دکتر امینی خانم   .9

 813 خانم دکتر اکبری   .10

 815 خانم دکترجمشیدی منش   .11

 816 خانم دکتر باستانی  .12

 818 عباسیآقای دکتر   .13

 813 شاورز دکتر کخانم   .14

 139 امیری فراهانی خانم دکتر   .15

 800 – 820 مرکز تلفن   .16

 808 خانم رضاخانی )منشی گروه(   .17

 819 آبدارخانه  .18
 


