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30004722000000

aparat.com/k.n.toosi.university

@k_n_toosi

Instagram.com/k.n.toosi_university

دفتر ریاست : 88793106 *  88883001 * 88881130
دفتر مشاوران حقوقی : 88793104
دفتر بنیاد بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی :88797286
داخلی +84064

88797469

pr@kntu.ac.ir

www.kntu.ac.ir

دفتر ریاست
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

12

حوزه ریاست: دفتر ریاست

501
84064501

503

504

505

502
84064502

506

509
84064509

507

511

512

550

513

مسئول دفترریاست

مدیرکل حوزه ریاست

مسئول دفترمدیرکل
 حوزه ریاست

مسئول دفتر مشاور حقوقی

هیت ممیزه

دفتر بنیاد بین المللی
خواجه نصیرالدین طوسی

آبدارخانه

  فرامرز                     عظیمی

رئیس دانشگاهفرهاد                  یزدان دوست

فاطمه                      رحمانی

مسعود                ضیاءبشرحق

محمود                     قضاوی

کیهان                    عبداللهی

حوزه ریاست: دفتر ریاست

   مسئول دفترریاست  فرامرز                     عظیمی

مشاور ارشد رئیس دانشگاه

510کارشناس حقوقی        مهناز                       حجتی

510      مشاور حقوقی

550

        مهناز                       حجتی

512 هیت ممیزه مریم                 لنگری مقدم  

محمد                         تندرو دستیار ویژه رئیس دانشگاه



www.pr.kntu.ac.ir

pr@kntu.ac.ir

اداره روابط عمومی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

88887082

30004722000000

Instagram.com/k.n.toosi_university

@k_n_toosi

aparat.com/k.n.toosi.university

داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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88797463 
داخلی +84064

حوزه ریاست: 



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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530

530

530

532

531

534

536

رئیس  روابط عمومی

مسئول دفتر روابط عمومی

 مسئول برگزاری مراسمات
و تشریفات

کارشناس  روابط عمومی

آبدارخانه

احمد                    بنی احمدی

سجاد                           همتی

حسین                      ابراهیمی

مجید                         حسنی

حوزه ریاست: اداره روابط عمومی

30004722000000

aparat.com/k.n.toosi.university

@k_n_toosi

Instagram.com/k.n.toosi_university

داخلی+84064

84064552

pr@kntu.ac.ir

www.pr.kntu.ac.ir

دفتر هیات اجرایی جذب هیات علمی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

فرشته                        ادب جو

فرشته                 جان محمدی

فرشته                 جان محمدی

jazb@kntu.ac.ir

گرافیست

کارشناس مسئول
 ارتباط با رسانه

حسن                     عموزاده 

کارشناس فضای مجازی

کارشناس سمعی و بصری



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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گزینش کارکنان
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

551 کارشناس  مسئول جذب

حوزه ریاست:دفتر هیات اجرایی جذب هیات علمی

سید ناصر           مقدس تفرشی

سیده زهره                     ولوی

دبیرهیات اجرائی جذب



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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88881131
داخلی + 84064

88881131

30006948881131

@shahedkntu

isaargaran@kntu.ac.ir
mmoghadam@eetd.kntu.ac.ir
r.kamani@alborz.kntu.ac.ir

www.shahed.kntu.ac.ir

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

حوزه ریاست:گزینش کارکنان

316مدیر هسته گزینش کارکناناصغر                      زمانی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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 88881016 * 88793105 
داخلی+84064

84064180

h.kntu@yahoo.com

www.herasat.kntu.ac.ir

اداره کل حراست
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

277

277

رئیس

کارشناس             محسن                     سبحانی

مصطفی          رضوانی  شریف

حوزه ریاست: اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مسئول دفترزهرا                       عالقه مند

277



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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88779385 * 88881128 
داخلی+84064

84064526

tarh@kntu.ac.ir
amar@kntu.ac.ir
budget@kntu.ac.ir

مدیریت دفتر طرح و برنامه
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

100

104

194

102

103

110

108

107

مدیر حراست

کارشناس مسئول حراست

معاونت حفاظت فیزیکی

معاونت حفاظت پرسنلی

معاونت حفاظت
فناوری اطالعات

انتظامات

واحد انتظامات پارکینگ

انتظامات

بهروز                            کرد

افسانه                       گودینی 

عیسی                         عباسی

                              

آرش                           شیری

حوزه ریاست : اداره کل حراست

109

احمد                         خوئینی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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88881004  
داخلی + 84064

daftarnezarat@kntu.ac.ir
nezarat@kntu.ac.ir
nezarat_qt@kntu.ac.ir
nezarat-arzyabi@kntu.ac.ir

 دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

521

520

524

523

525

527

528

مدیرکل

مسئول دفتر

کارشناس آمار و اطالعات

معاون مدیرکل

مشاور در امور بودجه

مشاور در طرح های عمرانی

امور پیگیری

محمدرضا                کاویانپور

فریبا                         علیپور

 اکرم                        مهینی

 بهمن                    عسگری

 مهدی                     چراغی

 مجید                       سلیمی

حوزه ریاست: مدیریت دفتر طرح و برنامه

529  مهرویه     علیاری شمس آبادی

519 فاطمه                   یادگاری

رئیس اداره بودجه

کارشناس امور آموزش سمیه                      صالحی
کارکنان

522

www.nezarat.kntu.ac.ir



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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540

543

541

542

مدیر

مسئول دفتر

 کارشناس کنترل و ارزیابی
و رتبه بندی

علیرضا                       صالحی

اسماعیل                  مصطفوی

پریسا                    باقرآذری

بتول                       یوسفی

مهرنوش                محمدی

حوزه ریاست: دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

عضو هیئت علمی
 )علم سنجی(

450

88795911کارشناس ارتباطات علمی 
داخلی + 84064

84064275

اداره کل آموزش های الکترونیکی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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88881003
داخلی+ 84064

84064244

معاونت روابط بین الملل
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

271

270

260

261

263

264

265

266

مدیر

مسئول دفتر فاطمه                یدک یراقی

معصومه                    بداغی

امیر                       صارمی

حمیرا           حاجی اسداللهی

نجمه                  زین الدین

ساسان                    پورفرید

داوود                       جعفری

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی: اداره کل آموزش های الکترونیکی

محمدهادی                زاهدی

        کارشناس فنی

سرپرست آموزش

کارشناس مسئول

کارشناس

کارشناس فنی

مسئول مالی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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88797280
داخلی + 84064

88881065

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

academic@kntu.ac.ir 241

240

238

237

242

243

معاون

مسئول دفتر

معاونت بین الملل

حمیدرضا                    تقی راد

   فاطمه                       سجادی

رضا                            اکبرپور

شهرام                     ژاله نادری

الهام                      صاحبی 

کارشناس مسئول دانشجویان 
خارجی

رئیس اداره همایش ها و 
روابط بین الملل

236مدیر توسعه روابط بین المللابراهیم                     ندیمی 

کارشناس مسئول اطالعات 
و ارتباطات دیجیتال

رئیس اداره بورس ها-ماموریت 
ها و فرصت های مطالعاتی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

34

88881043

دفتر برنامه ریزی وتوسعه آموزشی دانشگاه
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

https://msahand.kntu.ac.ir

451

425

452

442

422

معاون

آبدارخانه

علی                      اشرفی زاده

فرنوش                     نیک بین

زهره                          هواسی

شفقت                         دولتی

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

کارشناس آموزش آزاد

کارشناس مسئول
 معاون آموزشی

کارشناس معاون آموزشی روشنک                شاه رکنی

450مسئول دفترنفیسه                       نمازی

رئیس دفتر آموزشهای آزادکمال                           عقیق

کارشناس مالی حوزه صابر                          فضلعلی
465معاونت آموزشی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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84064171

88881018  
داخلی + 84064

مدیرت تحصیالت تکمیلی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

448

447

446

مدیر

حمیده              درزی رامندی

مینو                          آشنا

مرجانه                      نعیمی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی: دفتر برنامه ریزی  و توسعه آموزشی

  افسانه                مجری

      مسئول دفتر

  رئیس توسعه و مطالعات 
آموزشی

رئیس برنامه ریزی آموزش



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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 84064151         

88797415                 
داخلی + 84064

مدیریت خدمات آموزشی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

www.amozesh.ac.ir

educational_service@kntu.ac.ir

)150(

)155(

170

167

166

174

178

169

172

175

168

173

رئیس

مسئول دفتر

بهزاد                           وثوقی

علی                         داوودزاده

مهدی                          باللی

مهدیه                         کرامتی

 سعیده                     ارفاقی

امیر                  غالمی عال

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی: مدیریت تحصیالت تکمیلی

پروین          علیاری شمس آباد

حسن                    شاه آبادی

سیما                     سلیمانی

علیرضا                      لشنی

کارشناس اداره پذیرشمریم                      دالوری

کارشناس اداره فارغ التحصیالن

کارشناس اداره فارغ التحصیالن

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

کارشناس اداره پذیرش

کارشناس اداره پذیرش

مسئول بایگانی

کارشناس اداره فارغ التحصیالن

رئیس اداره فارغ التحصیالن



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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88677977

88677976
داخلی + 84064

استعدادهای درخشان
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

150

152

151

160

161

156

150

مدیر

کارشناس مسئول
خدمات آموزشی 

کیوان                          نارویی

منصوره                      صداقت

عصمت                       ناصری

نغمه                          آخوندی

محسن                          عرب

محمود                            ذال

سعید رضا                       لرنی

محبوبه                     میربهایی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی : مدیریت خدمات آموزشی

رئیس اداره دانش آموختگان

بایگانی

رئیس اداره امور پذیرش،
ثبت نام و امورآموزشی

کارشناس خدمات آموزشی

150

کارشناس مسئول 
خدمات آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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315
88677976

صدیقه                 اسماعیلی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی: استعداد های درخشان

88881002
داخلی +84064

88882997

معاونت پژوهشی و فناوری
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

00982000888299

pahoohesh@kntu.ac.ir

www.research.kntu.ac.ir رئیس اداره استعدادهای 
درخشان
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420

400

405

معاون

مسئول دفتر

آبدارخانه

محمد                          طالعی

 مهدی                     کتابی

                            

معاونت پژوهشی و فناوری

421 حسین                  گلپایگانی

88795912 
88795913
داخلی+ 84064

ارتباط با صنعت
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

www.rairo.kntu.ac.ir

rairo@kntu.ac.ir
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88795912
88795913
داخلی+84064

88795912

rado@kntu.ac.ir

www.rado.kntu.ac.ir

مدیریت امور توسعه پژوهش
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

 401-402

 401-402

 401-402

 401-402

مدیر

الهه                            فرزامی

لیال                  خان محمدزاده

نجمه                     شفیعیان

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری: ارتباط با صنعت و کارآفرینی

محمد                     کریمی

مسئول دفتر

زهرا                         خاوریان

کارشناس ارتباط با صنعت

کارشناس ارتباط با صنعت

402-401 کارشناس ارتباط با صنعت
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مدیر

مسئول دفتر الهه                 فرزامی سپهر

زهره                        نوری

شبنم                     صدیقی

زهرا                     خاوریان

حوزه ریاست:مدیریت امور توسعه پژوهش

88881052
داخلی + 84064

88882987

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

 401-402

 401-402

 401-402

 401-402

 401-402

centerlib@kntu.ac.ir
lib@kntu.ac.ir

www.library.kntu.ac.ir نگین                 معنوی زاده

کارشناس توسعه پژوهش

کارشناس توسعه پژوهش

کارشناس توسعه پژوهش
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88881052
داخلی+84064

88882987

publication@kntu.ac.ir

www.publication.kntu.ac.ir

انتشارات
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

434

430

436

436

429

434

مدیر

الهه                فرزامی سپهر

الهه                      قلی پور

شهناز                      پرموز

ربابه             صمدی علی نیا

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مجید              رحیم زادگان

مسئول دفتر

کارشناس کتابخانه

کارشناس کتابخانه

کارشناس کتابخانه
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436

431

431

88772277

مسئول دفتر  الهه                        فرزامی

 حسن                      صالحی

عباس علی         گرنامی خلیلی

سید رضا                   یوسفی

حوزه ریاست:انتشارات

88881034 
داخلی+ 84064

88882987

مرکز فناوری اطالعات
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

info@kntu.ac.ir

www.itc.kntu.ac.ir
436مدیر انتشارات مجید                رحیم زادگان

کارشناس انتشارات

ناظر چاپ

مسئول فروش
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436

453

454

455

457

مدیر

مسئول دفتر الهه                فرزامی سپهر

آرش                معمارمشرفی

سیدجمشید                علیایی

آسیه                        اکبری

فرزین                    قلی پور

عبداله               محمد امینی

حسین             وکیلی رباطی

لیال                شاه محمدی

 سعیده                 زینل زاده

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری: مرکز فناوری اطالعات

456

458

459

456

داخلی + 84064

مرکز رشد
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

88881042

roshd@kntu.ac.ir

www.roshd.kntu.ac.ir

@kntu{ T }

محمد مهدی   اثنی عشری اصفهانی 

کارشناس وب

کارشناس اتوماسیون اداری

پشتیبانی گلستان آموزشی

کارشناس شبکه و سخت افزار

کارشناس شبکه

کارشناس شبکه

پشتیبانی گلستان پژوهشی

کارشناس مرکز
 فناوری اطالعات
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30001536

@kntu_daneshjoo

daneshjouie@kntu.ac.ir

www.daneshjoo.kntu.ac.ir

411-413

411

412

مدیر مرکز

  علی                         علیپور

حوزه معاونت پژوهشی و فناوری: مرکز رشد

88797453
داخلی + 84064

88881066

معاونت دانشجویی و فرهنگی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

https://eita.com/kntu_sm
https://igap.net/kntu_sm
https://sapp.ir/kntu_sm

بیژن                       معاونی

محمود             گرنامی خلیلی

مسئول پشتیبانی و 
امور عمومی

کارشناس پذیرش و ارزیابی
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300

300

معاون

مسئول دفتر

           سعید                       رعیتی

            محمد                        اسود

معاونت دانشجویی و فرهنگی

88795947
تدارکات و کارپردازی: 88881032
امور خوابگاه: 88872326
داخلی+84064

خدمات دانشجویی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

آبدارخانهرحیم                      طارالنی
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

60

310

311

330

332

مدیر امور دانشجویی

رئیس اداره تغذیه

مدیر تربیت بدنی

مهدی                       لبافی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی:خدمات دانشجویی

320

321

329

335

امین اموال دانشجویی

رئیس اداره رفاه دانشجویی

فاطمه                 موحدمنش

مرتضی                      باقری

305

306

307

165

308

331

390

کارشناس امور خوابگاه

کارشناس مسئول امور خوابگاه

سمیه                     عباسپور

بهزاد                      پیرزاده

مهدی                      امیدی                  

مریم                        اینانلو

قاسم                    محمدپور

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی:خدمات دانشجویی

311علیرضا                 امیرحاجلو

معاون مدیر امور دانشجویی

مسئول دفتر

مجید                       کاظمی

شعله                 خدادادکاشی

کمیسیون موارد خاص

مرکز بهداشت،درمان و مشاوره حسین                       علیان

نرگس سادات              واصفی

314 کارشناس مسئول اداره تغذیه

رئیس اداره خوابگاه ها

احمد                   داوود زاده

مسئول انبار دانشجویی

بایگانی اداره خوابگاه

اهلل نور                      درخشان

380 کارشناس  رفاه و پشتیبانی

مسئول دفتر اداره تغذیه

کارشناس امور دانشجوییمجید                  حق ویردیلو

339کارپردازامور دانشجوییعلی                   فاضل ارفع
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حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی:خدمات دانشجویی

88881072 
داخلی + 84064

84064369 * 88872322 * 88887081

امور فرهنگی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

64

351

350

352

353

361

362

363

364

366

مدیر

کارشناس امورفرهنگی

فریدون                     وفایی

محترم السادات          هاشمی

حمزه                       مالمیر

طلیعه                      مقیمی

حامد                       بنگری

امیرحسین                مستقیم

کورش                   سلیمانی

محمد یاسر              هشمتی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی: امور فرهنگی

367

371-372

371

373

علی                       ساجدی نیا

 پریسا                        ملکوتی

محمد حسن                  حاتمی

کارپرداز فرهنگی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی: امور فرهنگی

کارشناس مسئول برنامه ریزی 
فرهنگی دانشکده ها

رئیس اداره خالقیت

کارشناس مسئول برنامه ریزی امور 
فرهنگی

کارشناس فرهنگی

رئیس اداره فرهنگی

و  اجتماعی  مسئول  کارشناس 
سیاسی

کارشناس اجتماعی

فرهنگی  ریزی  برنامه  کارشناس 
مسئول دفتر ادارات

رئیس اداره اجتماعی

آبدارخانههادی                        سرمدی
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88881041   09372229491
 319داخلی + 84064

88881066

مرکز مشاوره
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

moshavereh@kntu.ac.ir

t.me/kntu_cc

09372229491
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319 لیال                        شورین

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی:مرکز مشاوره

معاونت: 88883002 * 88795919
مشاور مالی و اداری: 88872127
داخلی + 84064

88881031

معاونت اداری و مالی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

کارشناس مسئول مشاوره

319کارشناس مشاورهآمنه                    روز بهانی
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201

203

200

223

226

معاون

مسئول دفتر

مشاور مالی و اداری

آبدارخانه

عبدالمجید             خوشنود

محمد                      اسود

 محمد علی         حق شناس

مهرداد                   سلمانی

معاونت اداری و مالی

84064297-88797466

88881053 * 88881051 
داخلی + 84064

امور مالی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

09127385811معاون         
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

72

281

280

282

295

284

285

286

287

288

289

مدیر امور مالی

مسئول دفتر

مهدی                     غفاری

سعید                        کتابی

جعفر                       کرمانج

حسین                  هاشم پور

سعید               خوش دوست

زینب                        ناصح

سعیده                     شریفی

عذری                       امینی

آزیتا                    قنبری راد

حوزه معاونت اداری و مالی: امور مالی

290

291

292

293

294

295

296

297

فخرالدین                       نوری

مهدی                        فراهانی

مریم                      سلمانی

بهزاد                        ابدالی

 کبری                     سمنگان

حوزه معاونت اداری و مالی: امور مالی

معاون مالی

رئیس اداره اموال

کارشناس مالی

          فکس دفتر

کارشناس مالی

رئیس اداره دفترداری و
 تنظیم حساب

رئیس اداره رسیدگی

کارشناس مالی

کارشناس مالی

رئیس اداره حقوق و دستمزد

کارشناس اموال

رئیس اداره دریافت و پرداختمریم                    خادم زاده

کارشناس مسئول
 دانشکده مکانیک

کارشناس امورمالی
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حوزه معاونت اداری و مالی: امور مالی

امور اداری : 88797428
دفتر فنی : 88795945 * 88881129
84064+داخلی

امور اداری : 84064252
تدارکات : 88881017
دبیرخانه: 88795948

امور اداری
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499
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76

251

444

250

233

246

245

247

212

211

230

مدیر امور اداری

مسئول دفتر

مسئول خدمات

امور بیمه

شرکت خدماتی

تدارکات

حسین                   واحدی                

                   

سید اکبر                خلیفه لو

شهرام                    صالحی

اصغر                     جعفری 

حوزه معاونت اداری و مالی: امور اداری

231

232

228

227

219

218

216

229

225

تدارکات

تدارکات

کارشناس حضور و غیاب

 کارشناس مسئول امور
رفاهی

یاور                       سلمانی

مهدی                      نائینی

حسن                  پورشاکری

اعظم               مالاسماعیلی

مریم                  نائینی مهید

 زینب                 کاری واسع

حوزه معاونت اداری و مالی: امور اداری

رئیس دفتر فنی

مسئول دفتر فنی

محمد حسین شکریان
مجید سعدی

کارشناس فنی

بایگانی اداری

کارشناس هیات علمی

رئیس کارگزینی

کارشناس بازنشستگی

کارشناس امور اداری

مدیر امور اداریحسین               حسینی نژاد

بیتا                    صالحیان 

مهناز                          فالح

نفیسه                   خرم نژاد

سامان            علیاری موالن

حسین               حسینی نژاد
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78

224

298

248

202

145

146

148

149

125

124

بیمه ایران

دفتر دیوان محاسبات

اتاق جلسات

انبار

انبار

تعاونی

تعاونی

تاسیسات

بازنشستگان

  منصور                                  امینی

بهنام                      موگویی

حوزه معاونت اداری و مالی: امور اداری

113

115

116

114

117

118

199

شیرین                        رحیمی

بیتا                         صالحیان

محسن                         رجبی

تلفن خانه

تلفن خانه

نمایندگی پست

حوزه معاونت اداری و مالی: امور اداری

مهری                    صالحی

کارشناس پیگیری حوزه معاونت  علیرضا                    وفایی

محمدباقر               رحیم نژاد

144

رئیس اداره دبیرخانه

دبیرخانه

دبیرخانه

محمد                      آقایی

عباس                     ابوطالبی

دبیرخانه

ا... نور                       درخشان
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بسیج اساتید: 84064548

بسیج کارکنان: 88793103
داخلی+ 84064

بسیج
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499
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547

276

163

164

بسیج

مسئول بسیج اساتید

بسیج کارکنان

بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی

88881054
داخلی + 84064

88881070

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

www.kntoosi.ir/nahad.kntu.ac.irمحمدهادی                زاهدی

علیرضا                   امیرحاجلو
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253

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

داخلی+84064

بانک کشاورزی
آدرس: تهران، میرداماد غربی، پالک 470، ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صندوق پستی: 15875-4416
کدپستی: 19697-64499

حجت االسالم والمسلمین علم خواه

حجت االسالم والمسلمین میرمحمدی

تورج                سعیدی نسب

 جواد                         شیخی
                               

ابوالفضل                      لطفی

 مریم                       احمدی

مسئول نهاد

مدیر اجرایی و عامل ذیحساب

خدمات  ولی                       تقی پور

کارشناس فرهنگی و
کارپرداز نهاد

مسئول دفتر

254

253

254

253کارشناس فرهنگی

254

www.bki.ir

021-88793101

84064410

نهاد دانشکده عمران

نهاد دانشکده برق

نهاد دانشکده مکانیک

حجت االسالم و المسلمین منصوریان

حجت االسالم و المسلمین طیبی

88885757

88468061

84063383



دانشکده مهندسی برق
 :آدرس
 :صندوق پستی
 :کدپستی

ریاست دانشکده مهندسی برق: 88462066
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق: 88462066

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

86

88793903

 بانک کشاورزی )کد شعبه 4919(

ریاست دانشکده مهندسی برق: 88469084
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق: 88462026
معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق: 88462093
   250-242- 245   داخلی+84062

رئیس شعبهعلیرضا                      رضایار

eehead@eetd.kntu.ac.ir



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

88

250

250

242

242

242

377

245

ریاست دانشکده

مسئول دفتر
ریاست دانشکده

معاون آموزشی

مسئول دفتر
معاون آموزشی

 کارشناس پژوهشی

مدیر تحصیالت تکمیلی

معاون  پژوهشی

حمید                         خالوزاده

ابوالحسن                  کریم پور

مه سان                       توکلی

ژیال                           عزیزی

مریم                           محبی

نرگس                          ملکی

مسعود              علی اکبر گلکار

دانشکده مهندسی برق 

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

89

405

220

216

315

312

375-229

423-350

385-270

302-173
310

406-224

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

داود                           آسمانی

محمدصادق             ابریشمیان

حمید                ابریشمی مقدم

سیدمحسن                  ابوتراب

محمود            احمدیان عطاری

آرش                          احمدی

بهاره                          اخباری

محمد                         اردبیلی

اصغر                  اکبری ازیرانی

فرهاد                 اکبری برومند

دانشکده مهندسی برق: اعضای هیات علمی

معاون اداری و مالیحسام                         زندی

مهدی                      دلربایی

مینا                     مالحسینی

مدیر ارتباط با صنعت

245مسئول دفتر معاون پژوهشی

304

250



90

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

298

420-175

160-323

408-171

280-371

321-383
395

416

409

410

201

تورج                           امرائی

سیدمحمدتقی              بطحائی

لطف ا...                        بیگی

توکل                           پاکیزه

محمدرضا              تحسیری

محمد                   تشنه لب

حمیدرضا                 تقی راد

مه سان                    توکلی

بابک                       توسلی

محمد                 توکلی بینا

دانشکده مهندسی برق: اعضای هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

91

404-227

328-411

رضا                       جعفری

فرامرز             حسینی بابائی

حسین               حسینی نژاد

دانشکده مهندسی برق: اعضای هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

304-353هیات علمی

204-203هیات علمیجعفر              حیرانی نوبری
356-353

هیات علمیعلی             حبیبی بسطامی

326هیات علمیسمیه                       چمانی

علی                          خادم

علی                خاکی صدیق

حمید                    خالو زاده

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

317-161

422-241



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

92

208-257

304

309

319-380

206

413

424

166-306

298

412

یوسف                     درمانی

مهدی                     دلربائی

رسول               دلیرروی فرد

فرشید                     رئیسی

حسام                       زندی

علی         اصغر رضی کاظمی

سعدان                     زکایی

مهدی                     زمانیان

محمدعلی                   سبط

امیر               مسعود سوداگر

دانشکده مهندسی برق: اعضای هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

93

322

308

407

224-425

324

320

413-303

403-316

207

                          

شکراهلل            شکری کجوری

حسین                        شمسی

رمضانعلی                صادق زاده

علیرضا                       صالحی

کریم                     عباس زاده

مسعود              علی اکبر گلکار

هادی                  علی اکبریان

مهدی                        علیاری

علیرضا                        فاتحی

دانشکده مهندسی برق: اعضای هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

94

268

419

286

225-311

325

240-350

214-427

228-398

426

علیرضا                 فریدونیان

عبدالرسول                قاسمی

زهرا               قطان کاشانی

نصرت اهلل               گرانپایه

نگین                 معنوی زاده

مریم                       محبی

کمال                  محامد پور

سیدامیر               موسوی نیا

سیدعبداهلل           میرطاهری

دانشکده مهندسی برق: اعضای هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

95

318

405

محمد علی                نکوئی403

منصور                        ولی 

ابراهیم                     ندیمی

دانشکده مهندسی برق: اعضای هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی



داخلینام و نام خانوادگی

96

216

274

280

287-255

158

227

227

222

393

207

آنتن

شناسایی سیستم های دینامیکی

ادوات facts و کیفیت توان

الکترونیک

الکترونیک صنعتی

الکترونیک قدرت

اندازه گیری بیومدیکال

اندازه گیری مدار

اتوماسیون صنعتی و 
کنترل دیجیتال

پژوهشی
 اتوماسیون پیشرفته

سیدمحسن              ابوتراب

حمید                    خالو زاده

محمد                 توکلی بینا

حسین                    شمسی

محمد                   صمدیان

احمد                         رادان

رضا                       جعفری

علیرضا                    فاتحی

علیرضا                    فاتحی

نام آزمایشگاه

دانشکده مهندسی برق: مرکز پژوهش و فناوری اطالعات

داخلینام و نام خانوادگی

97

175

175

354

393

328

383

346

224

166

211

پیل سوختی

BPLC تحقیقاتی

تکنیک پالس

تیم رباتیک

خواص و مواد

رباتیک

رله و حفاظت

ساخت قطعات نیمه هادی
VLSI

سیستم خطی و کنترل

سیستم های انتقال مخابرات

سیدمحمدتقی           بطحائی

سیدمحمدتقی           بطحائی

حسین                     شمسی

فرامرز             حسینی بابایی

حمیدرضا                 تقی راد

مسعود علی اکبر           گلکار

فرهاد              اکبری برومند

مهدی                    زمانیان

داود                  میرزاحسینی

نام آزمایشگاه

دانشکده مهندسی برق: مرکز پژوهش و فناوری اطالعات



داخلینام و نام خانوادگی

98

372

161

175

160

257

150

302

225

200

353

سیستم های طیف گسترده

سیستم کنترل پیشرفته

سیستم های قدرت

سیستم های هوشمند

شبکه های کامپیوتری

شناسه و رمز

فشار قوی

فیبر و مخابرات نوری

کارگاه برق

کارگاه پژوهشی

مهرداد               اردبیلی پور

علی                خاکی صدیق

سیدمحمدتقی           بطحائی

محمد                   تشنه لب

یوسف                     درمانی

محمود         احمدیان عطاری

اصغر              اکبری ازیرانی

نصرت اهلل               گرانپایه

عزت اهلل                  قاسمی

جعفر              حیرانی نوبری

نام آزمایشگاه

دانشکده مهندسی برق: مرکز پژوهش و فناوری اطالعات

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

99

213

353

228

214

353

171

375-229

مدارهای مخابراتی

مدارهای منطقی

مدارهای واسط کامپیوتری

مهندسی پزشکی

DSP

VHDL-FPJA

PLC

داود                میرزا حسینی

حسین               حسینی نژاد

سیدامیر               موسوی نیا

حمید             ابریشمی مقدم

کمال                   محامدپور

حسین               حسینی نژاد

بابک                       توسلی

دانشکده مهندسی برق: مرکز پژوهش و فناوری اطالعات

210امیرحسین                نیکوفرد

203محمدرضا                 طوالبی



داخلینام و نام خانوادگی

100

398

280

395

356

380

226

226

346

346

216

کامپیوتر

کنترل توان راکتیو

کنترل صنعتی

کنترل کامپیوتری

الیه نازک

ماشین و محرک های
 الکتریکی

ماشین و محرک های
 الکتریکی

ماشین های الکترونیک

ماشین های مخصوص

مایکروویو

مهدی                        زمانیان

محمد                     توکلی بینا

حمیدرضا                    تقی راد

جعفر                  حیرانی نوبری

فرشید                         رئیسی

کریم                     عباس زاده

محمد                         اردبیلی

کریم                     عباس زاده

محمد                         اردبیلی

محمدصادق             ابریشمیان

نام آزمایشگاه

دانشکده مهندسی برق: مرکز پژوهش و فناوری اطالعات

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

101

169-162

259-258

201

222

333-335

200

299

158

سایت کامپیوتر

آموزش

مرکز تلفن

خدمات

پژوهش

کارگاه برق

سایت کامپیوتر

آزمایشگاه اندازه گیری

حامد                       آشکار

اعظم                  آقا کثیری

فاطمه                     ابهری

حیدر                       اسدی

مرتضی                اسکندری

عزت اهلل                  قاسمی

رویا                        بهرامی

محدثه                     پاسدار

دانشکده مهندسی برق: کارکنان



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

102

222

231-221

251

333

153

171

333

301

آزمایشگاه الکترونیک

امور دانشجویی

امور عمومی و تدارکات

کتابخانه

تاسیسات

کارشناس آزمایشگاه

کتابخانه

خدمات

فرخ لقا                      ثقفی

                        

                    

امین                       آبنیکی

محمود                   چاالکی

مهدی                    گازرانی

قاسم                 حق دوست

سیاووش             حسن نسب

محمد                حیدری آزاد

علیرضا                   دمیرچی

دانشکده مهندسی برق: کارکنان

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

103

482

153

233

253

216

253

334

258-259

دفتر گروه ها

تاسیسات

امین اموال

تحصیالت تکمیلی

آزمایشگاه آنتن

آموزش

کتابخانه

آموزش

اعظم                      رحیمی

حمید                    زیدآبادی

امیرمحمود              سرداری

مریم                        سیفی

محمد                   صمدیان

فاطمه                       عینی

مامک                  فرجام پور

حسین                 فرهنگیان

دانشکده مهندسی برق: کارکنان



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

104

256 مشاور پزشکی

عزت اهلل                 قاسمی

دانشکده مهندسی برق: کارکنان

200-300آزمایشگاه فشار قوی

166کارشناس آزمایشگاهحمیدرضا           موید کاظمی                      

346

296

398

162-169

قاسم                       کرچی

الهام                       کرمانی

عطیه                      مقیمی

فرناز                      موحدی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه گروه کامپیوتر

سایت کامپیوتر

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

105

232-484

248

213-211

287

130

261

334

205

167

کارشناس

خدمات

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه پژوهش

سرپرست آموزش

دبیرخانه

انبار

آشپزخانه

امیرحسین                 مهینی

حافظ                     میرزایی

داود                میرزا حسینی

سمیه                       میری

مرتضی                اسکندری

فاطمه                    نوروزی

نرگس                        والی

عادل                        نوری

دانشکده مهندسی برق: کارکنان



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

106

212

397

217

379

271

123

256

153

330

157

انجمن اسالمی

انجمن علمی

انتشارات

بسیج آقایان

بسیج خواهران و نصیر

بوفه سلف

پزشک دانشکده

تاسیسات

سالن آمفی تئاتر

فروش فیش غذا

دانشکده مهندسی برق: کارکنان

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

107

332

402

329

110-235

313

347

287-240

301

377

484

کابین آسانسور ساختمان اصلی

کابین آسانسور ساختمان
 باالی مسجد

نهاد نمایندگی رهبری

نگهبانی

اتاق استراحت اساتید

اتاق دانشجویان دکترای قدرت

اتاق دانشجویان دکترای
کنترل و مخابرات

 غذاخوری اساتید ساختمان
باالی مسجد

مشاورین پزشکی دانشکده

مرکز پژوهش و فناوری اطالعات
دانشکده مهندسی برق

                                       

دانشکده مهندسی برق: کارکنان



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

108

دانشکده مهندسی برق: 

 پردیس علوم: 22853078
  گروه معارف: 22856690               گروه تربیت بدنی: 22850275 
داخلی+ 23064
 تلفن خانه پردیس علوم: 22853309-22853308-22853302                         

پردیس علوم: 22853078
گروه معارف: 22856690       گروه تربیت بدنی: 22850275
کارپردازی : 22857016      سرپرست آموزش: 22850273

پردیس علوم
 :آدرس
:صندوق پستی
 :کدپستی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

111

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

110

215

204-215
22853078

205
22850074

سرپرست پردیس

مسئول دفتر

معاون اداری مالی پردیس

سعید                   رعیتی

افراسیاب              بشردوست

سعید                         ذلقی

پردیس علوم

437-214

214

269

437

274

453

451

سرپرست مرکز آموزشهای 
عمومی

مسئول دفتر

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

حمیدرضا                   نوری

محمد مهدی              امامی

حمیدرضا                   نوری

صدیقه                      یگانه

حسین               علیقلی زاده

ساغر                 سلمانی نژاد

پردیس علوم: مرکز آموزش های عمومی

211  خدمات اداریعروجعلی                  سمائی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

113

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

112

278

278

مدیر گروه حسین               علیقلی زاده

سوگند              نوروزی زاده

پردیس علوم: گروه زبان

283

295

415

302

303

301

مدیرگروه

کارشناس

مسئول دفتر

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

حمیدرضا        حمیدی خداداد                 

گلنما                         فقیر

افشار                       هنرور

حمید رضا                حمیدی

حجت اهلل                 لطیفی

ندا                    سروش راد

پردیس علوم: گروه تربیت بدنی

294خدمات تربیت بدنیکوروش                      زارع



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

115

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

114

23064305
305

200

324-433

204

22853883
268-433

295

294

422-433

22857016
213

125

نهاد خواهران

مسئول کارپردازی

سرپرست کتابخانه

دبیرخانه پردیس علوم

کارشناس

خدمات

خدمات

کتابخانه

مرکز پزشکی

تاسیسات

مریم                         احمدی

جواد                     خوانین زاده

سهیال                          باقری

                                  بیگی

آرزو                      پور احمدی

                                 پروینی

                              محمودی

سیما                            جوانی

رحیم                          حقیقی

پردیس علوم: کارکنان

206

294

404

271

444-412

110-400

403

211

271

431-432

 مسئول اموال-کارشناس
آزمایشگاه شیمی

خدمات فیزیک

امور عمومی و انبار

کارشناس  تحصیالت تکمیلی

مرکز کامپیوتر

حراست پردیس

مسئول انتشارات

آبدارخانه

آموزش فیزیک

مسئول رستوران پردیس

کیارش                     محالی

محسن                    ثقفیان

احمد                        رجبی

امین                  میرساالری

حسین                   سلیمانی

صابری-فرهانی-زیبائی- بابایی

عباس                     رحمانی

امین                  میرساالری

محسن                      لطفی

پردیس علوم: کارکنان
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211-412

211-412

428

270

22857016
200

416

273

404

214

444

خدمات

خدمات

آموزش شیمی

آموزش فیزیک

کارپردازی

آموزش ریاضی

آموزش سرپرست

امور عمومی وانباردار

مسئول دفتر معارف

سرپرست مرکز کامپیوتر

         

                      

محمود                     قوچی

جواد                 خوانین زاده

مهدی               محمد خانلو

احمد                        رجبی

نرگس                       مقتدر

حسین                   سلیمانی

پردیس علوم: کارکنان

414

276

294

403

294

206

402

405

432

403

کارشناس تحصیالت تکمیلی

مرکز مشاوره

خدمات

خدمات

خدمات

اموال

شیشه گری

آرایشگاه

آشپزخانه

انتشارات

ملکه                          موالیی

افسانه                       نیک راد

نصرت ا...                  محمودی                

امید                      جانجانی                

روح ا...                    قاسمی

کیارش                     محالی

سیدرضا                   رسولی

محمدعلی )الیاس(   موسی پور

عباس                     رحمانی

پردیس علوم:کارکنان
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408

411

419

22840068
407

219
22860015

400-300

انجمن علمی شیمی

انجمن علمی ریاضی

انجمن علمی فیزیک

انتظامات

بسیج برادران

جهاد دانشگاهی سمعی بصری

پردیس علوم: کارکنان

 ریاست:22857080
آموزش فیزیک: 22850273
داخلی + 23064

23064218

دانشکده فیزیک
آدرس: خیابان شریعتی-خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم
 :صندوق پستی
کدپستی: 15418- 49611

294-282عباس                    جانجانی

403باغبانرحیم                       تحفه

خدمات گروه عمومی

305بسیج خواهران
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120

218

218

332

364

346

348-307

335-318

رئیس دانشکده

مسئول دفتر

معاون پژوهشی

معاون اداری مالی

مدیر گروه هسته ای

کارشناس آزمایشگاه

                    فرهاد                      مسعودی

فریدون                 خداوردی

محمود                    جعفری

محمود             صداقتی زاده

سعید                         زلقی

فائزه                      رحمانی

حسن                     جم نژاد

معاون آموزشی و
 تحصیالت تکمیلی

دانشکده فیزیک

343-459

343-459

345

306-337

458-454

458-454

340-309

436-347

333

334

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

محمدرضا                  ریاحی

حسین                  حمزه پور

اعظم                       ایزدی

هادی         هدایتی خلیل آباد

فائزه                      رحمانی

فاطمه                     رضایی

رضا                   افضل زاده

سیدمحسن       صالح کوتاهی

مجید                  واعظ زاده

مهدی                 واعظ زاده

دانشکده فیزیک: هیات علمی
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122

306

398

242

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

محمود                  صمدپور

محمدمحسن             حاتمی

مهدی                      رادین

مهدی                  مشکوری

دانشکده فیزیک: هیات علمی

نام آزمایشگاه

275

280

341-436

341-436

332

346

430

سایت ارشد فیزیک

تحقیقاتی شیمی فیزیک

فیزیک 1 و 2

فیزیک 1 و 2

فیزیک جدید

فیزیک حالت جامد

فیزیک 2 برق

حسن                     جم نژاد

سیف اهلل                   جلیلی

سید محسن      صالح کوتاهی

حمیدرضا            میرمحمدی

سعید                         زلقی

حسن                     جم نژاد

علی                     کنزه قی

دانشکده فیزیک: آزمایشگاه
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دانشکده فیزیک: آزمایشگاه

ریاست:22850266
معاون آموزشی: 22853551
داخلی + 23064

22850266

دانشکده شیمی
آدرس: خیابان شریعتی- خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم
 :صندوق پستی
کدپستی: 1969764499
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212-310

206

207-313

228-310

22850273
273

رئیس دانشکده

مسئول دفتر

معاون آموزشی

معاون پژوهشی

سرپرست آموزش

سعید                       رعیتی

افرسیاب              بشردوست

                        خاکی زاده

شهرام                     صیدی

مهدی                محمدخانلو

دانشکده شیمی

226

323

22853649
280-277

230

241

292-427

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

سعید                     بالالیی

علی                        جباری

سیف اهلل                   جلیلی

فلورا                  حشمت پور

فاطمه                     درویش

شهناز               رستمی زاده

دانشکده شیمی: هیات علمی

221

212-310

313

323

سعید                       رعیتی

احمد                   روح اللهی

جهانبخش                قاسمی

برهمن                      موثق
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246-423

350-216

228

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی
مدیرگروه شیمی فیزیک

بدری الزمان              مومنی

محمد قاسم             مهجانی

شهرام                     صیدی

دانشکده شیمی: هیات علمی

272
23064272

206

402

350

410

290

292

292

221

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

الکتروشیمی

پژوهشی پپتید

تحقیقاتی شیمی آلی

تحقیقاتی شیمی آلی

تحقیقاتی شیمی آلی

تحقیقاتی شیمی تجزیه

سیما                    اسماعیلی

کیارش                     محالی

سید رضا                  رسولی

نرجس                     جمالی

جعفریان

سعید                      بالالیی

سعید                      بالالیی

برهمن                      موثق

                      رستمی زاده

علی                        جباری

نام آزمایشگاه

دانشکده شیمی: آزمایشگاه

410هیات علمی سرور                   رمضانپور

مجید                     جعفریان

زهرا                    سهراب پور

هیات علمی

هیات علمی

350-229

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه



داخلینام و نام خانوادگی

130

نام آزمایشگاه

221

312

338

شیمی معدنی

سنتز

داروئی

تجزیه دستگاهی

شیمی تجزیه

نانو تکنولوژی

معدنی

اتاق دستگاه های آزمایشگاه پپتید

شرکت فناوری ایرانیان پژوهش

الیه نشانی در خالء

سعید                       رعیتی

سعید                      بالالیی

سعید                      بالالیی

سعید                      بالالیی

خاکی زاده

احمد                   روح اللهی

مجید                  واعظ زاده

بدری الزمان              مومنی

رضا                   افضل زاده

دانشکده شیمی: آزمایشگاه

418

304

222

333-366

246

430

22852370

77125254
داخلی + 23064

77125291

دانشکده ریاضی )پردیس شهید رضایی نژاد(
آدرس: انتهای بزرگراه زین الدین شرق- خیابان وفادار شرقی- بلوار دانشگاه خ.اجه نصیرالدین طوسی 
پردیس شهید رضائی نژاد 
صندوق پستی:3381-16765 
کدپستی:  83911-16569

دانشکده:77125070
معاون اداری و مالی: 77125009
امور دانشجویی: 73064256
داخلی+ 77125254 

77125009
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دانشکده ریاضی )پردیس رضایی نژاد(

413

137

308

310

409

407

410

306

307

412

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
مدیرگروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هاشم              پروانه مسیحا

ملیحه                     حسینی

حسن                      حقیقی

فرزانه              رمضانی بناب

ابراهیم                     قربانی

شعبان                   قلندرزاده

کمال                        عقیق

علیرضا                   مقدم فر

فرشته                       ملک

کوروش                  نوروزی

دانشکده ریاضی )پردیس رضایی نژاد(: هیات علمی

200

200
77125254

400

300

رئیس دانشکده

مسئول دفتر

معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی

معاون پژوهشی

کورش                   نوروزی

سمیه                     امیریان

ابراهیم                   قربانی

علی                       ذاکری

100معاون اداری مالیمیثم                      صدفی
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401

408

312

406

136

311

301

305

309

302

هیات علمی
گروه ریاضی محض

هیات علمی
گروه ریاضی کاربردی

هیات علمی
گروه ریاضی کاربردی

هیات علمی
گروه ریاضی کاربردی

هیات علمی
گروه ریاضی کاربردی

هیات علمی
گروه ریاضی کاربردی

هیات علمی
گروه ریاضی کاربردی

هیات علمی
گروه ریاضی کاربردی

هیات علمی
گروه علوم کامپیوتر و آمار

هیات علمی
گروه علوم کامپیوتر و آمار

محمد جواد            نیک مهر

عظیم               امین عطایی

محمدرضا                 پیغامی

علی                       ذاکری

سیدمسعود                فاطمی

فریده                      قریشی

محمود        هادی زاده یزدی

محمد             مسجد جامعی

عبدالرضا                    سیاره

احد                     ملک زاده

دانشکده ریاضی )پردیس رضایی نژاد(: هیات علمی

105

138

محسن                   رضا پور

دانشکده ریاضی )پردیس رضایی نژاد(: هیات علمی

هیات علمی
گروه علوم کامپیوتر و آمار

هیات علمی
گروه علوم کامپیوتر و آمار

حسن               خدائی مهر

هیات علمی  حسین                   جوهری
گروه علوم کامپیوتر و آمار

309

408

397

247

417

395

396

هیات علمی
مدیرگروه ریاضی کاربردی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

عظیم                  امین عطایی

هاشم                 پروانه مسیحا

محمدرضا                     پیغامی

حسن                          حقیقی

علیرضا                      مقدم فر

امیر                رهنمای برقی

ابراهیم                     قربانی

203-316
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دانشکده ریاضی)پردیس رضایی نژاد(: هیات علمیدانشکده ریاضی)پردیس رضایی نژاد(:

245

240

438 هیات علمی

هیات علمی
مدیرگروه آمار ریاضی محض

هیات علمی
مدیرگروه آمار ریاضی کاربردی

کمال                        عقیق

فریده                      قریشی

شعبان                   قلندرزاده

311 هیات علمی احد                     ملک زاده

هیات علمیعبدالرضا                    سیاره
309مدیرگروه علوم کامپیوتر و آمار

284

339

سایت محاسبات علمی 
دکتری ریاضی

سایت دکتری ریاضی

336

265

329

224

330-394

308

316

314

137

392

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی
مدیرگروه ریاضی محض

هیات علمی

محمد              مسجدجامعی

فرشته                       ملک

کوروش                  نوروزی

محمد جواد            نیک مهر

محمود                هادی زاده

سیدمقتدی      هاشمی پرست

مهسا                     بهزادی

فرزانه                    رمضانی

ملیحه                    حسینی

مسعود                     فاطمی
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138

107

108

107

101

110

101

113

102

100

171

سرپرست آموزش

کارشناس تحصیالت تکمیلی

کارشناس مسئول آموزش

دبیرخانه

امور عمومی

کارشناس پژوهش وکارپردازی

کارشناس مرکز کامپیوتر

سایت دانشجویان ارشد

اتاق سرور

آبدارخانه 1

                               خانلو

حمیده                    خدابنده

علیرضا                    کشاورز

                            امیریان

                            صدفی

جواد                         تحفه

 دانشکده ریاضی )پردیس رضایی نژاد(: کارکنان دانشکده ریاضی )پردیس رضایی نژاد(: کارکنان

172

73064296

73064257

73064320

77338181

73064209

73064275

73064211

آبدارخانه 2

تاسیسات

مسئول حراست

پزشک دانشکده

دفتر مشاوره

دفتر نهاد رهبری

سلف سرویس اساتید

سلف سرویس دانشجویان

سیدعلی اصغر          میرحسینی

علی       مرسلی شمس آبادی

محمدرضا               ارشادی

امیر                   عبدالملکی

محمدخلیل              ارجمندی

کارشناس کتابخانه 175مجید                حق ویردیلو

هاشم                    مهربانی

112مسئول امور خدماتحیدر                       خاکپور
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 دانشکده ریاضی )پردیس رضایی نژاد(: کارکنان

88674999
داخلی+ 84063

دانشکده مهندسی صنایع
آدرس:تهران-میدان ونک-خیابان مالصدرا-ابتدای پردیس- پالک 7 
صندوق پستی: 19395-1999
کدپستی:19991-43344 

73064256دفتر مشاورهآقای                      آسایش

73064256دفتر مشاورهخانم                      حیدری

73065291دفتر نهاد رهبریحاج آقا                منصوریان

73064209سلف سرویس اساتیدمردعلی                  میرزایی

73064320امور دانشجوییآقای                    آب نیکی

123بوفهآقای                       صمدی

info-ie@kntu.ac.ir

88674858

@t_me/IEKNTU
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340

340

368

360

387

468

354

رئیس دانشکده

مسئول دفتر

معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی

سرپرست تحصیالت تکمیلی

معاون پژوهشی و فناوری

معاون اداری و مالی

مسئول دفتر معاونین و
 مدیر گروه ها

امیرعباس                 نجفی

رضا                     رمضانیان

حجت اله                 حمیدی                    

فرید                 خوش الحان

سیدجواد               حسینی نژاد                     

محمدرضا                رمضانی

دانشکده مهندسی صنایع

363

88465030
107

375

365

341

374

361

347

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی
مدیرگروه مهندسی مالی

هیات علمی  
مدیرگروه مهندسی مالی

هیات علمی 

 هیات علمی 

هیات علمی 

           

عبداهلل                          آقایی

محمدجعفر                     تارخ

رسول                         شفایی

رضا                         رمضانیان

سید بابک                  ابراهیمی

احمد                      اصل حداد

رضا                          بشیرزاده

فرید                    خوش الحان

دانشکده مهندسی صنایع:  هیات علمی
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144

منیره                     حسینی

سیدجواد            حسینی نژاد

حجت اله                حمیدی

دنیا                        رحمانی

عماد                    روغنینان

مصطفی                   ستاک

حامد                 سلمان زاده

حمید                   شهریاری

مجید                     میرزایی

ناصر                      صفایی

دانشکده مهندسی صنایع:  هیات علمی

362

88465030
109

342

357

348

373

468

376

372

343

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 
مدیرگروه سیستم های اقتصادی- اجتماعی

هیات علمی
مدیر گروه مهندسی صنایع 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

377 یاسر                     صمیمی

سمیه                     علیزاده

سعیده                     غالمی

شهریار                  محمدی

امیرعباس                  نجفی

دانشکده مهندسی صنایع:  هیات علمی

88465030
106

88465030
108

356

378

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی
 IT مدیرگروه فناوری اطالعات

هیات علمی 

هیات علمی 
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146

نام آزمایشگاه

375

363

361

468

 آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و
کنترل کیفیت

 آزمایشگاه شبیه سازی
کامپیوتری

 آزمایشگاه طراحی و
تولید پیشرفته رباتیک

رسول                      شفایی

عبداله                       آقایی

رضا                      بشیرزاده

شهریار                   محمدی

حامد                 سلمان زاده

)IT( آزمایشگاه فناوری اطالعات

آزمایشگاه  مهندسی فاکتورهای 
انسانی و ارگونومی

دانشکده مهندسی صنایع:  آزمایشگاه

88465030
108

340

359

385

371

471

465

350

369

مسئول دفتر ریاست

کارشناس مسئول 
تحصیالت تکمیلی

کارشناس پژوهش و
 ارتباط با صنعت

رئیس اداره آموزش دانشکده

کارشناس خدمات آموزشی

کتابدار

کتابدار
کارشناس مسئول

رئیس اداره  خدمات رایانه

کارشناس پژوهش و
ارتباط با صنعت

فرناز                      سپهرخ

مریم                       غالمی

فاطمه        علی پور سرمست

احمد                   علیمرادی

مریم                      صراف

عفت     کریمی مزرعه شاهی

عاطفه                    عمویی

حامد                 محسن نژاد

دانشکده مهندسی صنایع:  کارکنان

88465030
115
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354

339

88465030
115

دبیرخانه

امور عمومی

خدمات

خدمات

محمدرضا               رمضانی

حسین                    تقی پور

محمد                    ریوندی

بهنام                      سلمانی

دانشکده مهندسی صنایع:  کارکنان

364

ریاست: 88770006
معاون اداری و مالی: 88770006
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی: 88779623
معاون پژوهشی: 88786215
تلفن خانه:) 88779473-5 ( - )88201434-35(

88779476

دانشکده مهندسی عمران
آدرس:تهران-خیابان ولیعصر-تقاطع میرداماد- روبروی ساختمانهای اسکان 
صندوق پستی:15875-4416 
کدپستی:1996715433 

infoce@kntu.ac.ir

364خدماتناصر                        آبیاران

غالمرضا                   عباسی 

 محمود                   روان پور 

کارشناس مسئول امور اداری
و عمومی 

339

کارشناس مسئول امور اداری
و عمومی 

88465031
103
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150

141

141

143

143

143

141

141-143

143

147

رئیس دانشکده

مسئول دفتر

معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی

معاون اداری و مالی

معاون پژوهشی

آبدار خانه ریاست

سعید              صبوری قمی

نرگس               نائینی مهید

محسن                 سلطانپور

کوروش               نصرا...زاده

معصومه                   نعیمی

بهروز                   عسگریان

رضا                کرمی محمدی

رقیه                      رمضانی

جالل                       مالئی

دانشکده مهندسی عمران

412

422

148

258

406

425

413

261

154

238

هیات علمی 

هیات علمی 
مدیر گروه خاک و پی

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 
مدیر گروه منابع آب

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

هیات علمی 

سعیدرضا           صباغ یزدی

حسن                  قاسم زاده

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

محمدرضا                کاویانپور

مجید                     احتشامی

علیرضا             برهانی داریان

سعید                         منجم

بهروز                    عسگریان

سیداکبر                   خلیفه لو

منصور              حاجی حسینلو

دانشکده مهندسی عمران:  هیات علمی

سرپرست تحصیالت تکمیلی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

153

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

152

151

150

149

192

157

158

426

414

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

فرهاد        یکه یزدان دوست

مهدی                خانعلی پور

محمدرضا             ذوالفقاری

فریبرز                     وزیری

نادر                         فنائی

مصطفی         رضوانی شریف

سیدمسعود           میرطاهری

سیدناصر         مقدس تفرشی

سیامک                  بوداقپور

مهسا               معماریان فرد

دانشکده مهندسی عمران:  هیات علمی

416

421

419

320

403

143-141

408

406

410

414

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

محمود                   قضاوی

حمید                        شاملو

رضا              کرمی محمدی

 مصطفی              مسعودی

حسن                 میرزابزرگ

محمودرضا                عبدی

امیرپیمان                   زندی

مصطفی              زین الدینی

سعید               صبوری قمی

محمود                    یحیایی

دانشکده مهندسی عمران:  هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

155

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

154

480 

190

193

194

417

205

191

200

407

100

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

کیوان                      کیانی

محمدرضا                  صبور

داود                       احمدیار

کوروش                  حجازی

علی                       ادریسی

امیدرضا                     بارانی

سیدمرتضی              موسوی

منصور                     فخری

فرزین                   کالنتری

سیدبهرام            بهشتی اول

دانشکده مهندسی عمران:  هیات علمی

390

423

401

196

400

197

420

451

هیات علمی

هیات علمی
مدیرگروه محیط زیست

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی
مدیرگروه مهندسی و مدیریت ساخت

هیات علمی

هیات علمی

سید احمد              میرباقری

فریدون                     وفایی

محسن                  سلطانپور

کوروش             نصراله زاده

سعید            اصیل قره باغی

مجید               رحیم زادگان

علیرضا                     باقری

                          مهجوری

دانشکده مهندسی عمران:  هیات علمی

هیات علمی 198سیاوش                سرویشان
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156

384

385

444

387

172

174

175

88201436
161-160

آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه بتن

آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه هیدرولوژی

آزمایشگاه قیر و آسفالت

 آزمایشگاه
شیمی،آب و فاضالب

حامد                       زنگانه

مجید                       منافی

عوض                عباس زاده

داود                    وکیل زاده

هنگامه                    ذاتعلی

علی اصغر      احمدی تبریزی

علیرضا                    برهانی

یعقوب                     شفقتی

سمت

  دانشکده مهندسی عمران: آزمایشگاه  دانشکده مهندسی عمران: هیات علمی

169آزمایشگاهعلی                     شجاعیان

علی اصغر        قلی زاده وایقان

نام آزمایشگاه

211هیات علمی

هیات علمیمحمد رسول               دلفانی
سرپرست ارتباط با صنعت

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

رزا                           اسدی

 علیرضا                    بازارگان

430افشین                      خشند

270

178

404

حسین احمدی        حاج میرزا
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

158

دانشکده مهندسی عمران:  کارکنان

398

435

تربیت بدنی

انتشارات جالل                        تحفه

مرکز کامپیوتر

کتابخانه

کتابخانه

رئیس کتابخانه

دبیرخانه

دبیرخانه

202

106

106-108

فاطمه             گل محمدی

علی اصغر            کریم پور

رضا                       فداکار

اکرم                    گلی پور

فاطمه                 قالی باف

رضا               باالخانی زاده

300-301

391

433

دانشکده مهندسی عمران:  کارکنان

مرکز کامپیوترسهیال                    صداقت

مرکز کامپیوتر علی اکبر          عزیزی شالباف

300-301

300-301

88786215
145-111
88201433

188

کارپردازی و امور عمومی

سرپرست اداره آموزش

فتح اله                   رضائی

ماندانا                     یاوری

آموزشمهری                    جابری

آموزش

آموزش

آبدارخانه آموزش

مرکز کامپیوتر

سرپرست مرکز کامپیوتر

محبوبه                    شریلو

سهراب                   علیایی

شهره                 حجتی فر

187

185

186

179

145

302

300-301

میترا                    عابدیان

ایوب               عبداله زاده         

کار پرداز
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

160

411

180

377

234

377

  آبدارخانه ساختمان اساتید

امین اموال دانشکده

جامعه اسالمی

بوفه

شورای صنفی

انجمن اسالمی برادران

انجمن اسالمی خواهران

انجمن علمی

رسانه نصیر

آبانگان

قاسم احمدی          لمراسکی

دانشکده مهندسی عمران:  کارکناندانشکده مهندسی عمران:  کارکنان

189 سلف سرویس دانشجویان

123

110

210

165

151

166

195

انبار ملزومات

واحد سمعی و بصری

باغبانی

نگهبانی

نگهبانی مرکزی

نقشه برداری

فیش فروشی

امور دانشجویی

حسین                      اینانلو

بختیار                    شفقتی

                             هاشمی

  مهرنوش                   مهران

 پزشک دانشکده

350
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162

دانشکده مهندسی عمران:  کارکنان

اپراتور:84062223
داخلی+ 84062

88462486

دانشکده مهندسی کامپیوتر
آدرس:تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان 
صندوق پستی:16315-1355 
کدپستی:16317-1419 

computer@kntu.ac.ir

125

434

اتاق دکتری

تاسیسات

فروش کتاب

مرکز رشد

130

88885757
448

88772277

آبدارخانه ساختمان جدید

نماینده معظم رهبری

جهاد دانشگاهی

بسیج برادران

بسیج خواهران

سید رضا             یوسفی
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

164

223

472

473

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی

معاونت پژوهشی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

307

305

419

418

268

223

414

208

282

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

علی                      احمدی

چیتراه                     دادخواه

عبدالرسول               قاسمی

سیدحسین               خواسته

بابک                ناصر شریف

امیر                   موسوی نیا

امین                  نیک انجام

یوسف                     درمانی

سعید           صدیقیان کاشی

دانشکده مهندسی کامپیوتر: هیات علمی

 امیر                    موسوی نیا

محمدیوسف                درمانی

بابک                ناصر شریف

223معاونت مالی و اداریداوود                 میرزاحسینی

228هیات علمیبهروز               نصیحت کن
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166

نام آزمایشگاه

247

398

299

299

299

299

277

247

257

تحقیقاتی سیستم های
 چند رسانه ای
سایت و مرکز

کامپیوتر دانشکده

سیستم عامل و پایگاه داده

پردازش هوشمند اطالعات

پردازش هوشمند اطالعات

سیستم عامل و پایگاه داده

الکترونیک دیجیتال

معماری کامپیوتر

شبکه کامپیوتری

                           قاسمی

عطیه                      مقیمی

                           احمدی

                           احمدی

رویا                        بهرامی

رویا                        بهرامی

عبدالرسول                قاسمی

عبدالرسول                قاسمی

یوسف                     درمانی

  دانشکده مهندسی کامپیوتر: هیات علمی

228 مدار واسط                        موسوی نیا

دانشکده مهندسی کامپیوتر:  آزمایشگاه

هیات علمیهدی             رودکی لواسانی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

273

313

228

419

مسعود               ده یادگاری

 محمد مهدی        اثنی عشری

حامد                      خانمیرزا
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168

251

475

205

233

471

333

475

مسئول امور عمومی

دبیرخانه

مسئول انبار

امین اموال

کارشناس آموزش

مسئول کتابخانه

سرپرست آموزش

محمود                   چاالکی

امیر                      رنجبری

عادل                        نوری

امیر                       سرداری

سمیه                       قربانی

مرتضی                 اسکندری

فروزان                   محمدی

دانشکده مهندسی کامپیوتر:  کارکنان

دفتر ریاست: 88674748
معاونین و دفتر گروه ها: 88677273

دفتر ریاست: 88674747
معاونین و دفتر گروه ها: 88677272
داخلی+ 84063

دانشکده مهندسی مکانیک
آدرس: میدان ونک - خیابان مالصدرا - خیابان پردیس - پالک 7 - 
صندوق پستی: 
کدپستی: 19919-433444 

Mechanic@kntu.ac.ir

223مسئول دفتر ریاستسعید            رمضانی تبریزی

474کارشناس پژوهشپروین                      قدیمی

471آموزشستاره                       دباغی

     223خدماتحسن                       شمسی
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171

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

170

255

260

 مسئول دفتر ریاست و
معاونت اداری و مالی

مسئول دفتر معاونین و 
دفتر گروه ها و کارشناس پژوهش

معصومه                  غفوری

مینا                         خزائی

دانشکده مهندسی مکانیک

رئیس دانشگاهمجید                     بازارگان

معاون اداری و مالیمهرداد                       کازرونی

معاون آموزشی وحسین                      صیادی
 تحصیالت تکمیلی

معاون پژوهشیامیر حسین                  شامخی

مدیر ارتباطات با صنعت سهیل                       نخودچی

220

219

239

217

237

461

211

225

214

242

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

سیروس                 آقانجفی

علی                  اشرفی زاده

مجید                    بازارگان

سیدعلی                  جزایری

محمدحسین             حامدی

مجید                     سلطانی

عبداله                     شادآرام

محمدرضا            شاه نظری

مهرزاد                     شمس

مسعود             ضیاء بشرحق

دانشکده مهندسی مکانیک:  هیات علمی
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173

داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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دانشکده مهندسی مکانیک:  هیات علمی

244

241

274

253

248

215

208

243

221

228

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه حرارت و سیاالت

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

مجید                      قاسمی

علی                کشاورز ولیان

افسانه                     مجری

صادق                    صدیقی

سیدمجتبی     موسوی نائینیان

علی اصغر               جعفری

سیدمحمدرضا             خلیلی

سیدحسین                ساداتی

امیررضا                   شاهانی

فرهاد                   شاهوردی

دانشکده مهندسی مکانیک:  هیات علمی

235

240

238

234

282

284

456

233

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه ساخت و تولید

هیات علمی
گروه طراحی جامدات

هیات علمی
گروه خودرو
هیات علمی
گروه خودرو

علی                        غفاری

رحمت اله                   قاجار

مجید                      قریشی

سیدعلی اکبر           موسویان

علی                        نحوی

سهیل                   نخودچی

محمدرضا            همایی نژاد

امیر                     تقوی پور

شهرام                      آزادی

هیات علمی
گروه ساخت و تولید

210    

هیات علمیمهرداد                    کازرونی
230گروه ساخت و تولید



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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دانشکده مهندسی مکانیک:  هیات علمی

246

226

209

213

227

285

245

212

هیات علمی
گروه خودرو
هیات علمی
گروه خودرو
هیات علمی
گروه خودرو

هیات علمی
گروه خودرو
هیات علمی

گروه سیستم های انرژی
هیات علمی

گروه سیستم های انرژی
هیات علمی

گروه سیستم های انرژی
هیات علمی

گروه سیستم های انرژی
هیات علمی

گروه سیستم های انرژی

امیرحسین               شامخی

محمدرضا               شرعیات

مسعود                   عسگری

رضا                       کاظمی

سیدعلی              بهبهانی نیا

امید                       پورعلی

فرشاد                        ترابی

شیما                   نجفی نوبر

حسین                    صیادی

دانشکده مهندسی مکانیک:  هیات علمی

287

222

288

هیات علمی
گروه سیستم های انرژی

هیات علمی
گروه سیستم های انرژی

هیات علمی
گروه مکاترونیک

مونا                  زمانی پدرام

مجید                   عمید پور

علی               نجفی اردکانی

هیات علمیزینب                  پورانصاری
گروه سیستم های انرژی

452 

هیات علمیمحمد                      راوندی
گروه طراحی جامدات

355   

  287گروه حرارت و سیاالتآزاده                    شهیدیان

هیات علمیعبدالحسین               جاللی
گروه ساخت و تولید

229

هیات علمیجمال                      زمانی
گروه ساخت و تولید

هیات علمی
گروه ساخت و تولید

236 

223مهدی                    ظهور

هیات علمیمهرداد                     وحدتی
گروه ساخت و تولید

232  

هیات علمیفرهنگ                     هنرور
گروه ساخت و تولید

247



داخلینام و نام خانوادگی
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داخلینام و نام خانوادگی
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نام آزمایشگاه

305

306

423

312

297

300

275-279

309

417

415

ترمودینامیک

مکانیک سیاالت

مقاومت مصالح

نمونه سازی

علم و مواد

ارتعاشات دینامیک ماشین

انتقال حرارت

طراحی و ساخت سامانه های 
بهینه آئروترمودینامیکی

جریان دوفازی و محترق

پدیده انتقال در محیط های 
متخلخل

مجید                        بازارگان

مهرزاد                        شمس

مهرزاد                         شمس

مسعود                        بشرحق

رحمت ا..                       قاجار

هوشنگ                        نعیم

علی                        شکوه فر

سید علی اکبر             موسویان

علی                           کشاورز

علی                      اشرفی زاده

دانشکده مهندسی مکانیک:  آزمایشگاه

414

321

384

278

337

390

314-313

327

335-257

391-382

نام آزمایشگاه

پیل های سوختی و 
سیستم های نانو

تاسیسات انرژی

شکل دهی نوین

سیستم های طراحی و
ساخت مجازی

ماشین کاری های مخصوص

ماشین های صنعتی )آتماص(

NDE تست غیر مخرب

انتگراسیون انرژی و فرآیند

تحقیقاتی ارتعاشات و خودرو

کامپوزیت

مجید                      قاسمی

مجید                     سلطانی

جمال                       زمانی

مهدی                      ظهور

مجید                      قریشی

مهرداد                     وحدتی

فرهنگ                     هنرور

مجید                   عمید پور

علی اصغر                جعفری

سید محمد رضا           خلیلی

دانشکده مهندسی مکانیک:  آزمایشگاه



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

179

داخلینام و نام خانوادگی

178

299-298

277-281

389-388

381-380

330-329

331

320

303-302
304

273-275

نام آزمایشگاه

مکانیک شکست

اندازه گیری و کنترل

خواص مواد مکانیک

روباتیک

عملگرها

واقعیت مجازی

مهندسی سطح پیشرفته

نانو تکنولوژی

انتقال حرارت

امیررضا                   شاهانی

علی                        غفاری

رحمت ا...                   قاجار

سید علی اکبر          موسویان

سید حسین               ساداتی

علی                        نحوی

حمید                      خرسند

علی                     شکوه فر

علی                کشاورز ولیان

دانشکده مهندسی مکانیک:  آزمایشگاه

252

333

251

123

250

383

416

88677277
399

395

396

کارشناس ارتباط با صنعت

کارپرداز

مسئول دبیرخانه

مسئول امور عمومی

نماینده مقام معظم رهبری

مسئول امور دانشجویی

سرپرست آموزش

کارشناس مقطع کارشناسی

کارشناس مقطع کارشناسی

سرپرست تاسیسات،کارشناس 
آمفی تئاتر و سمعی و بصری

مجتبی               حسین پور

علی                  فاضل ارفع

صادق                       لطفی

مهرداد                     ذاتعلی

مسعود                     قدسی

               حاج آقا مصطفوی

خدیجه                   دوشابی

مریم                     کربکانی

الهه                         ملکی

نعیمه                       علیپور

دانشکده مهندسی مکانیک:  کارکنان



داخلیسمتنام و نام خانوادگی

181

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

180

دانشکده مهندسی مکانیک:  کارکنان

88677277
394

393

311

263

88674749
409

410

411

کارشناس تحصیالت تکمیلی
)مقطع دکترا(

کارشناس تحصیالت تکمیلی
)مقطع دکترا(

مسئول انبار

مسئول تربیت بدنی

سرپرست کتابخانه

کارشناس کتابخانه

کارشناس کتابخانه

محبوبه                  عسگری

مرجان                    هاشمی

فرزاد                        زمانی

حسن                   محمودی

آنسه                 حسینی زاده

مجتبی                عباس نژاد

فاطمه                     کریمی

کارشناس کتابخانهمریم                  رفعتی زاده

کارشناس مرکز

412

408

88677276
407

سعید                       آذر برا

احسان                   تفنگساز

سرپرست مرکز کامپیوتر

دانشکده مهندسی مکانیک:  کارکنان

کارشناس مرکز

امین اموال

سرپرست حراست

مسئول تلفنخانه

انتظامات

بسیج دانشجویی- برادران

بسیج دانشجویی- خواهران

406

258

323

201

110

325

279

مریم                    جواهری

داود                      رضویان

کریمی                      مقدم

داود                       صفری

انتشارات

کانون فرهنگی

رهجویان حقیقت و نور

316

488

272
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261 انجمن علمی

دانشکده مهندسی مکانیک:  کارکنان

315پرینت دانشجویی

261آبدارخانه - طبقه 5

270اتاق استراحت اساتید طبقه 6

326اتاق مشاوره

420اتاق پزشک

424تاسیسات

336آمفی تئاتر - اتاق فرمان

بوفه

کارشناس آزمایشگاه
ترمودینامیک

308

305 علی                        افسری

دانشکده مهندسی مکانیک:  کارکنان

کارشناس آزمایشگاه
ترمودینامیک

کارشناس آزمایشگاه علم مواد

305

297

صفر                        قرداغی

مجتبی                 حسین پور

392 کارشناس آزمایشگاه 
مقاومت مصالح

یونس                  طهماسبی

312کارشناس کارگاه نمونه سازی  حسین                    کسائیان

312کارشناس کارگاه نمونه سازیکیانوش      حاج حسنی عارضی

کارشناس آزمایشگاه مریم                      احمدی
سیاالت

306



داخلیسمتنام و نام خانوادگی
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دانشکده مهندسی مکانیک:  کارکنان

دفتر ریاست و معاونت اداری مالی: 88770218
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی:88786212

معاونت پژوهشی: 88786212 
داخلی + 88877070-3

88786213

دانشکده مهندسی نقشه برداری
 :آدرس
 :صندوق پستی
 :کدپستی
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186

400

300

400

300

300

رئیس دانشکده

مدیر امورهمکاری های علمی 
بین الملل

مسئول دفتر ریاست و 
معاون اداری و مالی

معاون پژوهش و فناوری

مسئول دفتر معاونت آموزشی و
پژوهشی

مسعود        مشهدی حسینعلی

یاسر           مقصودی مهرانی

مریم                 حامی خواه

علی                   محمدزاده

عطیه سادات        حسینی پور

دانشکده مهندسی نقشه برداریدانشکده مهندسی نقشه برداری

   422کارشناس امور پژوهشیسعید                    جوانمرد 

204رئیس اداره فناوری اطالعاتحمید رضا                دباغچی

اداره فناوری اطالعات شهپر                        رفیعی
کارشناس خدمات رایانه ای

343

231رئیس کتابخانه و اسنادآزیتا                          صابر

کتابخانه و اسناد- کارشناس علی                    عباس زاده
کتابداری

210  

کتابخانه و اسناد- کارشناس غالمرضا                    عبدی
فناوری اطالعات

محمودرضا                صاحبی

112

400معاون اداری و مالی

107کارشناس مسئول امورمالیعلی اصغر              علی زاده

150کارپردازنوید                         فرامی

متصدی امور دبیرخانه و نجمه                        رجبی
بایگانی

335

120انبار فنی نقشه برداریابراهیم                       افشار

معاون آموزش و تحصیالت محمدرضا                    ملک
300تکمیلی

300مدیر تحصیالت تکمیلیمحمد مهدی      علیزاده الیزائی

337رئیس اداره خدمات آموزشیمهناز                      میرزایی

اداره خدمات آموزشی -سارا                    یاراحمدی
 کارشناس مسئول تحصیالت تکمیلی

332

اداره خدمات آموزشی- بایگان زهرا                        امیری
اسناد تحصیلی 

331
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

188

301

308

309

222

303

224

315

318

313

مدیر گروه سنجش از دور و 
فتوگرامتری

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

علی                 حسینی نوه

عباس       علیمحمدی سراب

محمد                     طالعی

محمدرضا                  ملک

علی اصغر               آل شیخ

مهدی                      فرنقی

ابوالقاسم         صادقی نیارکی

مسعود مشهدی       حسینعلی

بهزاد                       وثوقی

دانشکده مهندسی نقشه برداری:  هیات علمیدانشکده مهندسی نقشه برداری:  هیات علمی

306

316

305

مدیرگروه ژئودزی

هیات علمی

هیات علمی

مهدی            روفیان نائینی

ایرج                     جزیرئیان

محمد مهدی     علیزاده الیزئی

317

223

220

219

88888445
319

88786213
302

 88888445
314

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

هیات علمی

حمید                      عبادی

یاسر           مقصودی مهرانی

مهدی                  مختارزاده

محمد                     کریمی

محمد           سعدی مسگری

علی           محمدزاده

یزدان                    عامریان

450مسئول دفتر گروه هامحبوبه                      صابر
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نام آزمایشگاه

دانشکده مهندسی نقشه برداری: آزمایشگاه  دانشکده مهندسی نقشه برداری: هیات علمی

116

132

106

345

450

آزمایشگاه فتوگرامتری

GIS آزمایشگاه

پژوهشکده سنجش از دور

آزمایشگاه طبقه بندی
 تصاویر

الناز           محمدزنجانی پور

روح ا...                  گودرزی

طلوع                    سیالوی

احید                        نعیمی

304 هیات علمی محمدجواد            ولدان زوج

88888445هیات علمیمحمودرضا               صاحبی
450

307هیات علمیمحمدرضا               مباشری

221 هیات علمی مسعود                  ورشوساز

محمودرضا              صاحبی312هیات علمیهومن                       لطیفی

کارشناس آموزشی

108کارشناس آموزشیجواد              صبائی ماسوله
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192

345

112

343

150

210

120

110

424

414

311

سایت کامپیوتر

سایت کامپیوتر

سایت کامپیوتر

کارپرداز- امور عمومی

اموال دار

انبار فنی

تاسیسات

آبدارخانه ریاست

آبدارخانه گروه ها

آبدارخانه هیات علمی ها

احد                         نعیمی

غالمرضا                  عبدی

شهپر                       رفیعی

نوید                        فرامی

علی                  عباس زاده

ابراهیم                      افشار

محمد                    طاهری

غالمعلی                افتخاری

داود                      آقا خانی

علیرضا                    علیزاده

دانشکده مهندسی نقشه برداری:  کارکناندانشکده مهندسی نقشه برداری:  کارکنان

400

300

450

335

232-231

331

322

337

107

204

مسئول دفتر ریاست و
معاون اداری و مالی 
مسئول دفتر معاونت 
آموزشی و پژوهشی

مسئول دفتر گروه ها و
مدیریت فرهنگی 

دبیرخانه

کتابخانه

آموزش

آموزش

سرپرست آموزش

کارشناس پژوهش

مرکز تحقیقات

مریم                     حامی خواه

عطیه سادات           حسینی پور

محبوبه                          صابر

نجمه                           رجبی

آزیتا                              صابر

زهرا                            امیری

سارا                        یاراحمدی

مهناز                         میرزایی

علی اصغر                  علی زاده

حمیدرضا                    دباغچی



77791045
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دانشکده مهندسی نقشه برداری:  کارکنان

دفتر ریاست: 77791044
معاون آموزشی: 77333185
سرپرست تحصیالت تکمیلی: 77333185
معاون پژوهشی: 77338180
داخلی + 73064

دانشکده مهندسی هوافضا
 :آدرس
 :صندوق پستی
 :کدپستی

409

117

422

209

165

118

آبدارخانه آموزش

باغبان

مدیر فرهنگی

اتاق سرور

انتظامات

بوفه

علی                       عطایی

احمد                  فاضل ارفع

9027032151
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داخلیسمتنام و نام خانوادگی

196

200

200

213

218

رئیس دانشکده

مسئول دفتر

معاون آموزشی

سرپرست تحصیالت تکمیلی

حسن     کریمی مزرعه شاهی

راضیه                    سوهانی

امیرعلی                 نیکخواه

مجتبی                       فرخ

حامد                   علیصادقی

دانشکده مهندسی هوافضا

معاون پژوهشی

معاون اداری و مالی

مدیر امور فرهنگی

237

214

205-100 حمیدرضا                 سعادت

علی                       مظفری

236

219

221

237

212

222

207

215

213

216

هیات علمی
گروه آیرودینامیک

هیات علمی
گروه آیرودینامیک

هیات علمی
گروه آیرودینامیک

هیات علمی
گروه آیرودینامیک

هیات علمی
گروه جلو برندگی و پیشرانش

هیات علمی
گروه جلو برندگی و پیشرانش

هیات علمی
گروه دینامیک پرواز و کنترل

هیات علمی
گروه دینامیک پرواز و کنترل

هیات علمی
گروه دینامیک پرواز و کنترل

هیات علمی
گروه سازه های هوایی

مانی                         فتحعلی

مسعود                       میرزایی

حسین                مهدوی مقدم

حامد                    علی صادقی

رضا                         ابراهیمی

حسن     کریمی مزرعه شاهی

جعفر                 روشنی یان

عبدالمجید               خوشنود

امیرعلی                 نیکخواه

سعید                       ایرانی

دانشکده مهندسی هوافضا: هیات علمی

201آبدارخانه ریاستصالح                      شکری
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198

214

217

218

224

223

علی                      مظفری

مهناز                      ذاکری

مجتبی                       فرخ

علیرضا    با صحبت نوین زاده

مهران                  میرشمس

دانشکده مهندسی هوافضا: هیات علمی

هیات علمی
گروه سازه های هوایی

هیات علمی
گروه سازه های هوایی

هیات علمی
گروه سازه های هوایی

هیات علمی
گروه مهندسی فضایی

هیات علمی
گروه مهندسی فضایی

279

282

287

281

125

331-330

77791043
128

77334133
123

آیرودینامیک

طراحی سامانه های فضایی

تحقیقات فضایی

سرپرست کارگاه اتومکانیک

کارگاه ماشین ابزار

سرپرست کارگاه ریخته گری

سرپرست کارگاه جوشکاری

آزمایشگاه میکروسکوپ
 الکترونیک

نام آزمایشگاه

علیرضا        دوست محمودی

جعفر                 روشنی یان

مهران                 میرشمس 

میثم                       فرجی

                              نعیم

مجید                        ثنایی

هادی                   ابراهیمی

مجتبی                حسین پور

دانشکده مهندسی هوافضا: آزمایشگاه

417-416مقاومت مصالح

هیات علمی
گروه مهندسی فضایی 220مهدی           جعفری ندوشن

هیات علمیمحمد علی                نوریان
گروه سازه های هوایی

244

هیات علمیغالمحسین           پوریوسفی
گروه آیرودینامیک

227

77359575نیرو و پیشرانش                            کریمی

کارگاه ورقکاری و جوشکاری

آزمایشگاه مکانیک 
سیاالت

415-414     سعید                        ایرانی

402 رضا                      ابراهیمی
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201
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77339794
213

77333185
324

77333185
263

77334134
335

317

317

305

245

318

258

سرپرست تحصیالت تکمیلی

سرپرست آموزش

کارپرداز

کارشناس آموزش

کارشناس مرکز کامپیوتر

دبیرخانه و بایگانی

ارتباط با صنعت

سرپرست مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر

امیر علی                نیکخواه

عاطفه                 سیاهپوش

محسن                  سبحانی

حکمیه                     برزگر

الناز                  شجاعی زاد

مینا                    جمشیدی

منصوره               آب نیکی

سید داود                     قدغ

علی                        خرمی

دانشکده مهندسی هوافضا: کارکنان

315

301

209

301

242

324

314

301

209

400-405

سرپرست کتابخانه

سرپرست امور عمومی

خدمات سلف اساتید

خدمات

کارگاه نقاشی

خدمات/آموزش

خدمات/کتابخانه

خدمات/سلف سرویس

کارگاه موتور،بدنه و
 سیستم های هوایی

خدمات

لیال                         قدسی

سعید                      شکری

مرد علی                 میرزایی

محمدرضا                کشاورز

سیف اله                  الهیاری

حسین                     غالمی

حسن                     اصغری

سعیدرضا           منظوری پور

مردعلی                  میرزایی

کمال                     اصغری

دانشکده مهندسی هوافضا: کارکنان

شهرام                    فسائیان
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202

322

293

293

296

77791040
274

291

320

208

324

245

باغبان

تاسیسات

تاسیسات

تاسیسات- برق

انبار دار

امین اموال

کارپرداز

دبیرخانه و بایگانی

دفتر نهاد رهبری

امور دانشجویی

روح ا...                 شاهبازی

محمدرضا           ارشادی نژاد

علی اصغر          ارشادی نژاد

پویان                      نظری

قربانعلی                    پارسا

محمد اسماعیل          رستگار

محسن                  سبحانی

مینا                     جمشیدی

حاج آقا                    سرلک

امین                  آب نیکی

دانشکده مهندسی هوافضا: کارکنان

110

210

204

256

257

416-417

115-204

275

7734401
370

سرپرست حراست

پردیس رضایی نژاد

خوابگاه دانشجویی

دفتر مشاوره

پزشک

مسئول خوابگاه دانشجویی

کارشناس تربیت بدنی

سلف سرویس دانشجویان

                

                       عبدالملکی

انتظامات

انتظامات

کمال                       اخوی

مرتضی                حنیفه پور

افسانه                    وطنیان

فرهاد                      چرمی

دانشکده مهندسی هوافضا: کارکنان

کامران                       تابنده

                  آسایش/حیدری

مهمانسرای اساتید خارجی



دانشکده مهندسی صنایع
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صندوق پستی:193951999
کدپستی: 1999143344

88674858

84063340     

Instagram.com/k.n.toosi_university

@k_n_toosi

aparat.com/k.n.toosi.university

دانشکده مهندسی هوافضا: کارکنان
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207

داخلیسمتنام و نام خانوادگی

206

 

دانشکده مهندسی مواد : 

88785345
88785098

396

446

400

371

255

رئیس دانشکده

مسئول دفتر

معاون پژوهشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

کارشناس آموزش

مسئول آرمایشگاه مرکزی

کارشناس فناوری اطالعات

کارشناس پژوهش و
 ارتباط با صنعت

کارشناس روابط بین الملل

سیدرضا        اسالمی فارسانی

مینا                         خزائی

عرفان              صالحی نژاد

عباس            منتظری هدش

مرجان                    هاشمی

علی               علیزاده شیرایه

فاطمه                      علیپور

معصومه                  غفوری

امیر              عابدی جعفری

        

هیات علمی گروهکیوان                        نارویی
شکل دادن فلزات

283

231

293عرفان              صالحی نژاد

224علی                     شکوه فر

483مجید               سید صالحی

269سید محمد حسین       سیادتی

207حمید                      خرسند

458مهدی                     خدایی

452نفیسه                  حسن زاده

218رضا                      اسالمی

هیات علمی گروهعباس          منتظری هدش
نانو مواد

هیات علمی گروه
نانو مواد

هیات علمی گروه
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

هیات علمی گروه
شکل دادن فلزات
هیات علمی گروه

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

هیات علمی گروه
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

هیات علمی گروه
نانو مواد

هیات علمی گروه
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

هیات علمی گروه
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

هیات علمیدانشکده مهندسی مواد : 
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214
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