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 دانشگاه علم وصنعت ایران: نام دانشگاه -

 تلفنخانه -

 44575075– 05: تلفن گویا     

 44705055- 9: تصال به کاربرا     

         www.iust.ac.ir :آدرس سایت دانشگاه -

 pub@iust.ac.ir :دانشگاهآدرس  ایمیل روابط عمومی  -

، دانشگاه علم وصنعت ایران ، درب اصلیصنعت ایران خیابان دانشگاه علم و، خیابان هنگام، میدان رسالت :س دانشگاهرآد -

 (5درب شماره )

 5117154557 :کدپستی -

 علم و صنعت ایراناسامی و اطالعات تماس مسئولین دانشگاه 

 25/02/0402 :ویرایش

 دورنگار تلفن مستقیم نام خانوادگی نام و سمت ردیف

 دکتر منصور انبیاء رئیس دانشگاه 5
44575755 

44575754 
44575750 

 حوزه ریاست

 44575750 44575755 غالمحسین خالقی مهندس دفتر ریاست و روابط عمومیمدیرکل مشاور رئیس و  5

 44575459 44575755 شوال پوردکتر سعید  مدیر دفتر برنامه، بودجه و طرح 4

 44795551 44575777 مزینی ناصردکتر رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 7

 44795540 44575754 دکتر سید محمدرضا موسوی میرکالئی ارزیابی و تضمین کیفیت ،مدیر دفتر نظارت 0

 44795545 44575454 رضا گلشن خواصدکتر  المللی  های علمی و بین مدیر همکاری 1

 مهندس سید جواد حجازی روابط عمومیرئیس اداره  4
44575490 

44795545 
44575751 

 44575514 44575755 دکتر پناهی اداره حراست رئیس 1

 44575759 44575759 علی رضا شاه دکتر احمد ایثارگر دانشجویان شاهد وامور مدیر  9

 معاونت اداري، مالی و مدیریت منابع

 میرزا محمدی سعید دکتر مدیریت منابع ، مالی ومعاون اداری 55
44575755 
44575755 

44575055 

 44559574 44575757 دکتر عمران محمدی مدیر امور اداری 55
 44559574 44575751 سیاوش فتحی مدیر امور مالی 55

 44575450 44575750 یبساشرگ دیحودکتر  مدیر اداره رفاه و تعاون 54
 44575759 44575755 دکتر برات مجردی پشتیبانیمدیر امور خدمات و  57

 44575491 44575757 دکتر سید سجاد میرولد مدیر  دفتر طرح های عمرانی 50

 44575755 44575755 رضا کارگر رئیس اداره تدارکات 51
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44551554 
 44575751 44575751 ابوالقاسم اعظمی رئیس دبیرخانه مرکزی 54

 معاونت دانشجویی
 44795544 44575715 حامد سعیدی گوگرچیندکتر  دانشجویی معاون 51

 44795544 44575715 علیرضا همتیدکتر  یانمدیر امور دانشجو 59

 44575505 44575709 محمد طیبیمهندس  ها رئیس اداره خوابگاه 55

 44559505 44575745 دکتر امید محمدیان تربیت بدنیامور اداره  رئیس 55

 44795544 44551755 فرهاد حمیدی نیا رفاه و خدمات دانشجوییرئیس اداره  55

 44575547 44575547 زاده اصغر حاجی دکتر علی اشت و درمانرییس اداره بهد 54

 44575714 44575544 میثم قلی پور رئیس اداره تغذیه 57

 معاونت پژوهش و فناوري
 44575779 44575705 دکتر داوود یونسیان تعامالت صنعتیو یمعاون پژوهش 50

 44575774 44575779 دکتر رامین هاشمی مدیر امور پژوهش 51

 44795541 44575775 دکتر مهدی مقیمی و فناوری صنعتی ،های علمی مدیر دفتر همكاری 54

51 
سازی و کارآفرینی  مدیر توسعه فناوری، تجاری
 44575779 دکتر پارسا نژاد دانشگاه

44550155 44575705 

 معاونت فناوری، نوآوری و کارآفرینی

   دکتر سید محمدعلی بوترابی سرپرست معاونت فناوری، نوآوری و کارآفرینی 59
   دکتر سید مجید اسماعیل زاده رئیس پارک های علم وفناوری دانشگاه 45
 44199900 44154949 دکتر سید مجید اسماعیل زاده سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری 45

 ها و مراکز تحقیقاتی آزمایشگاه
 44575449 44550111 دکتر رامین هاشمی های علمی قطب 45

 44575449 44550111 دکتر امیر شكاری های فناوری قطب 44

 44575771 44575771 زینب موحدیدکتر  اسناد علمیو مرکز رئیس کتابخانه  47

 44575449 44550159 مهندس نعمتی مرکز کارآفرینی 40

 44575449 44550159 مهندس نعمتی سازی دفتر امور انتقال فناوری و تجاری 41

 44575449 44575449 مهندس فرمانی مرکز انتشارات 44

 44575774 44575774 دکتر حبیب نژاد کورایم سردبیر مجله بین المللی 41

 44575494 44575740 دکتر علی اهلل ورودی رییس مرکز تحقیقات سیمان 49

 دکترمحمد تقی صالحی رییس مرکز تحقیقات آلومینیوم 75
44575449 
44550111 

44575055 

 44795594 44575505 مزینی ناصر دکتر رییس مرکز تحقیقات فناوری اطالعات 75

 44575417 44575415 دکتر محمد حسن شجاعی  فرد رییس مرکز تحقیقات مكانیك خودرو 75

 44575711 44575714 احمد آیت الهیدکتر  رییس پژوهشكده الكترونیك 74

 44795575 44795554 دکتر سوسن روشن ضمیر رییس پژوهشكده سبز 77

 44795551 44795551 دکتر محمود مهرداد شكریه رییس موسسه کامپوزیت 70

 یشزومآ تنواعم
 44575741 44575775 دکتر محمد رضا دلیری معاون آموزشی 71

 44795544 44575749 دهكردیهادیان  مسعوددکتر مدیر تحصیالت تكمیلی 74

 44795551 44575775 دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم مدیر آموزش 71
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79 
و  ریزی درسی برنامهگسترش رییس دفتر 

 های آزاد آموزش
 روح اله احمدیدکتر 

44550059 
44550054 

44550059 
44550001 

 44550015 44550015 علی غفاری نژاد مدیر استعدادهای درخشان 05
 44575741 44550045 دکتر وحید شالچیان دفتر کمیته امور هیات علمی 05
 44575741 44550044 آقای محمدی رییس اداره فارغ التحصیالن 05

 یعامتجا و یگنهرف تنواعم

 44575015 44575014 علیرضا معینی دکتر اجتماعی معاون فرهنگی و 04

 44795549 44575495 دکتر علی اکبر شیرزادی دانشجویی رییس مرکز مشاوره 07

 44795541 44575715 دکتر رضا خیرالدین مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی 00

 44795544 44575715 حمید رضا کوه داردکتر و فوق برنامه مدیر امور فرهنگی 01

 44575115 44575115 حجت السالم والمسلمین دکتر قاسمی برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی مدیر گروه  04

 44575115 44575115 حجت السالم والمسلمین دکتر قاسمی دفتر ترویج قرآن و سیرهمدیر  01

 

09 
 نماینده دفتر نمایندگی مقام معظم رهبریسر پرست 

 در دانشگاه

شریف  المسلمین  حجت السالم و

 اصفهانی
44575015 44575511 

 اه هدکشناد ياسور

 44550444 44550155 دکتر محمد عظیم کرمی رئیس دانشكده مهندسی برق 15

 44555555 44551555 دکتر محمد سعید جبل عاملی رئیس دانشكده اقتصاد، مدیریت و مهندسی پیشرفت 15

 دکتر محمد حسن شجاعی فرد دانشكده مهندسی خودرو 15
 44795557و 0

44705590 

44795557 

4-44575415 

 44705011 44795559 دکتر مسعود یقینی رئیس دانشكده مهندسی راه آهن 14

 44575455 44550755 دکتر مهدی عالئیان رئیس دانشكده ریاضی 17

 44795557 44575051 علی ملكیدکتر  رییس دانشكده شیمی 10

 دکتر موحدی راد رئیس دانشكده مهندسی شیمی، نفت و گاز 11
44575791 

44575055 

44575790 

44575059 

 44550591 44550555 صاحبی شاهم آبادیدکتر  رییس دانشكده مهندسی صنایع 14

 رئیسی دهكردی مرتضی دکتر رییس دانشكده مهندسی عمران 11
44575499 

44575010 
44575491 

 دکتر سید حسن صدیقی های نوین دانشكده فناوری 19
44550155 

44550155 
44575415 

 44575794 44575744 محمد واحدیدکتر  رییس دانشكده فیزیك 45

 44550455 44550455 دکتر بهروز مینایی کامپیوتررییس دانشكده مهندسی  45

 44575711 44575714 مهدی حمزه نژاددکتر  شهرسازی رییس دانشكده معماری و 45

 44575711 44795551-9 اسماعیل خان میرزادکتر  رییس دانشكده مهندسی مكانیك 44

 44575715 44709505 منصور سلطانیهدکتر  متالورژی و رییس دانشكده مهندسی مواد 47

 44559505 44575745 دکتر امید محمدیان گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 40
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 - 44550700 زاده دکتر اسمعیل عبداله های خارجه رئیس گروه زبان 41

 44575741 44575741 دکتر حمیدکریمی رئیس گروه معارف اسالمی 44

 واحدها و مراکز آموزشی وابسته

 دانشگاهیرییس پردیس  41
 

 دکتر حمید صفاری نطنزی

44551554 
44555457 

44551115 

44551554 
 

 دکتر بیژن غفاری واحد نور 49
44555545 

55 -44550955 
44555545 

 واحد کیش و چابهار 15
 

 دکتر مرتضی باقری 
44550945 44550945 

 41457474 41450191 اکبری... دکتر حبیب ا واحد دماوند 15
 


