
(6الی 55558335(  8الی 55335555شماره های تماس با دانشکده  )  

 واحدهای پشتیبانی 

ساختمان امور دانشجویی و نهاد 

 رهبری

 ساختمان اداری فاز یک فاز دو فاز سه ساختمان آموزش و پژوهش

692 

 سلف سرویس

909 

 معاونت دانشجویی

010 

 معاونت آموزش

050 

0دفتر اساتید فاز  

009 

6دفتر اساتید فاز  

650 

1دفتر اساتید فاز  

609-600-606  

55500525-0 55009900 55000256 55000250 55000251 55500529 55001000 دفتر ریاست  

 رئیس 910 سلف اساتید 695

امور دانشجویی   

009 

 رئیس آموزش

090-099  

 گروه معماری

گروه طراحی  005

 دوخت

695 

 گروه فنی

55500529فکس   

059-050-055  

 آی تی
55561010 55065555 55561009 55006500 55500526 006 

 روابط عمومی

090-051 اتاق رایانه 019 مسئول خوابگاهها 910 55010100  

 گروه علوم اداری

 55500522 سمعی بصری 651 اتاق پروژه 000

1کارگاه دوخت  009 55065252 کارآموزی 660 واحد تغذیه 905 انبار مرکزی 025  602 کارگاه الکترونیک 652 

 رئیس امور اداری

 امور دانشجویی 909 خدمات 690
695 

امور مالی 

 دانشجویان

005 

 گروه هنر

6کارگاه دوخت  061  

690 

 مدیران گروه

کامپیوتر و الکترونیک   

55000259 

600 

 تاسیسات
902-900  

 امور فرهنگی
0کارگاه دوخت  005 55500520  کارگزینی 611 

 گروه فنی 621 55500520 55561010

022 

 سمعی بصری

هنر معماری   

9کارگاه دوخت  006  دبیرخانه 616 پژوهش الکترونیک 651 

699 

 تعاونی فاز یک
5کارگاه دوخت  065 طراحی دوخت 010 گزینش 915  

620 

 آزمایشگاه مخابرات 

 الکترونیک صنعتی

619 

 واحد رفاه

 گروه علوم پایه 900 55009525

و معارف   

 55561005 کارگاه چاپ 060 سایت علوم اداری 055 تربیت بدنی 062

050 

 تعاونی فاز سه
1سایت کامپیوتر  019 هیات علمی معماری 099 هنر معماری 092 55561009  بایگانی 615 آمفی تئاتر فاز یک 629 

 گروه ریاضی 911 55500900

009 

حسابداری و علوم 

 اداری
052 

 سایت کامپیوتر

هنر معماری   

6سایت کامپیوتر  060 1کامپیوتر  سایت 626   600 

 رئیس امور مالی

6سایت کامپیوتر  626 پژوهشسرا 002 هیئت علمی 916 نقلیه 665  55561016 

600 

 مهد کودک

 016 آزمایشگاه فیزیک 910

 055 فارغ التحصیالن

اساتید راهنمای 

 معماری و هنر

0سایت کامپیوتر  690 البراتوار عکاسی 060  امور مالی 605 

6آبدارخانه فاز  066 002 آبدارخانه 091 55562959 9سایت کامپیوتر  690   امور مالی 600 

5سایت کامپیوتر  690   نمایشگاه 025 دانشنامه 629 آزمایشگاه 696 کارگاه حجم 029  امور مالی 609 

2سایت کامپیوتر  650   نگار خانه 026 دبیرخانه آموزش 600   کارگاه مکانیک 056  جمعدار اموال 610 

 نانوایی 655
 نهاد رهبری

 معاونت 690

پژوهش و فناوری   

021 

 بسیج دانشجویی
5سایت کامپیوتر  652    695-692  

 حراست

 55000000 55065050 خشکشویی 650

 تربیت بدنی
0سایت کامپیوتر  652  55019200 

 بانک ملی 659

 )شعبه دانشکده(

906 

 609 نهاد رهبری

ارتباط با صنعت و 

پژوهشیطرحهای   

9سایت کامپیوتر  655 آمفی تئاتر فاز سه 050  آبدارخانه 615 

 000 انتشارات دانشکده 090 55500005 55016000

 گروه تربیت بدنی

10سایت کامپیوتر  655  ساختمان پشتیبانی 

090 

 آژانس دانشکده
1آبدارخانه فاز  622 55561006 صحافی راد 059 کارآفرینی 600 نهاد واحد خواهران 905  601 

 مدیریت پشتیبانی

0آبدارخانه فاز  095 مطالعات کاربردی 605   55505006  55005195 هلپ دسک 655 فوق برنامه 600 

609پشتیبانی    سالن میالد 010   امور پژوهشی 620     55500525فکس    

آموزشآبدارخانه  052      662   سالن حرکت)میثاق( 050   

پیروان والیتبسیج   

 55501695   سالن تالش)میعاد( 051        

  

 خوابگاه ها

    009 

 استخر فجر
 آزمایشگاه شیمی 606  

      55561002 

 نگهبانی مرکزی
 دفتر فنی 609

 مشاوره 005       خوابگاه اطهر   

 واحد آمار 650 حراست خواهران 602       خوابگاه مطهره 000  

   خوابگاه ریحانه 020  

 درمانگاه کتابخانه ها

699-690 
نگهبانی مرکزی

 واحد ارزشیابی 660

55016900   خوابگاه کوثر 096    امور عمومی 669

 656   خوابگاه نرگس 001  

 کتابخانه فاز یک

669 

 پزشک
691 )سلف(نگهبانی غربی  امو خیرین 660 

656 55561001 659   خوابگاه یاس 650   (خوابگاه)شمالینگهبانی    ستاد شاهد 050

اقاقیا خوابگاه 605   059 مشاوره 602 کتابخانه فاز سه 091    (بانک)شرقینگهبانی   طرح و برنامه 699 

(044سیار )   9مخابرات   

 605 مونوگرافی 055   خوابگاه مشکات 

 دندانپزشکی

069 )استخر(6نگهبانی فاز   مرکز توسعه 665

056 55005955       مهارت و تخصص )سالنها(0نگهبانی فاز  55005500 


