شماره تلفنهای مستقیم و داخلی دااگشنه آزاد اسالمی شبستر
بخش

شماره تلفن

دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی دااگشنه آزاد اسالمی واشب شبستر
بخش

شماره تلفن

بخش

شماره تلفن

رئیس اداره آزمایشگاهها

294

معاونت عمران

434 -42426560

-42423046داخلی 228

آزمایشگاه میکرو بیولوژی

301

رئیس اداره طراحی

433 -42424021

مخابرات

سالن کنفرانس و جلسات دفاعیه

 42423047داخلی229 :

آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی

302

رئیس اداره تعمیرات و نگهداری

437 -42421825

مسئول ساختمان

42439600

روابط عمومی و اطالع رسانی

231 -42426556

آزمایشگاه شیمی

303

تأسیسات ساختمان اول مجتمع 1

201

ترابری

219

اداره حقوقی

234 -42426555

آزمایشگاه پاتولوژی

304

تأسیسات ساختمان خیابانی

293

غذاخوری

218

اداره گزینش

218 -42421900

آزمایشگاه تخصصی 1

307

آبدارخانه دانشکده علوم انسانی

254

دفتر حراست

241 -42421116

آزمایشگاه تخصصی 2

308

حوزه بسیج دانشجوئی والیت

330 - 42421411

آبدارخانه دانشکده هنر(2ط)

214

کارشناس حراست

340 -42426551

آزمایشگاه صنایع غذایی

309

هسته علمی بسیج دانشجوئی

288

حراست

208- 42439651

آزمایشگاه ویروس شناسی

310

بسیج دانشجوئی برادران

288

انتظامات دانشکده ع انسانی(5طبقه)

252

دفتر فرهنگ اسالمی

431 -42425001

آزمایشگاه انگل شناسی

311

بسیج دانشجوئی خواهران

314

انتظامات دانشکده هنر(2طبقه)

217

امور فوق برنامه

430

آزمایشگاه زبان

297

بسیج کارکنان(پایگاه شهید مفتح)

236

نگهبانی ورودی(همکاران)

230 - 42439227

کانون قرآن و عترت(ع) خواهران

428

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

208

بسیج اساتید

230

نگهبانی کنترل دانشجو(برادران)

231

امور فرهنگی خواهران

429

مجتمع پرورش دام(گاوداری)

42424200

نگهبانی کنترل دانشجو(خواهران)

232

کارگاه قرآن و عترت(ع) خواهران

203

کلینیک دامپزشکی

42421800

معاونت آموزشی

213 -42422421

مجتمع پرورش طیور(مرغداری)

42458322-42458344

مجتمع شماره 1
ریاست

فکس42424927-

شماره تلفن

بخش
مجتمع شماره 2

42439300
42439019

بسیج

آموزش

دفتر معاونت آموزشی

216

مجله علوم دامی

42426554

مسئول تربیت بدنی

225 -42439726

دفتر استخدام هیأت علمی

212 - 42421115

آزمایشگاه همکار استاندارد و ساها

42426552

کارشناس تربیت بدنی

220

کارگزینی هیأت علمی

214

دفتر اساتید تربیت بدنی

222

مدیر آموزشی

296 - 42426553

معاونت اداری و مالی

245 - 42424273

دفتر اساتید دانشکده انسانی( 5ط)

256 - 42439199

برنامه ریزی آموزش

221 -220

حسابداری – تقسیط و چک

227

دفتر اساتیددانشکده هنر( 2ط)

211

دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی

219

مدیر اداری

244 - 42421828

مدیر گروه گرافیک و معماری

206

دفتر اساتید ساختمان دانشکده عمران

475

کارگزینی

243 - 42421828

مدیر گروه معماری

211

دفتراساتید ساختمان شیخ محمد خیابانی

319

دبیرخانه

42425316 - 338

گروه تاریخ

260

بایگانی آموزشی

238

انتشارات

205

گروه زبان

262

اداره امتحانات

237 - 207 -42426969

ترابری

254

گروه علوم تربیتی و مدیریت

265

بایگانی امتحانات

204

مخابرات

 -200 - 42425311-13صفر

مسئول اداره امور آموزشی و ثبت نام

342

تدارکات

247 -42426968

معاونت پژوهش و فناوری

کارشناس آموزش علوم انسانی(ارشد)

272

اموال

414

کتابخانه

250

کارشناس آموزش گروه عمران

264

مهمانسرا

274

بخش مرجع

233

کارشناس آموزش گروه برق

272

فروشگاه تعاونی مصرف

42422013

دفتر کارگاهها و آتلیه

207

246

مدیر مالی

239 - 42426040

کارگاه سیم پیچی

241

کارشناس آموزش گروه کامپیوتر

202

حسابداری -صندوق رفاه

225 - 42426559

آزمایشگاه حرارت

-

کارشناس آموزش علوم دامی ودامپزشکی

343

حسابداری  -شهریه

224 -225

کارگاه برق

243

کارشناس آموزش گروه هنر و معماری

329

حقوق و دستمزد

215

آزمایشگاه فیزیک 2

243

کارشناس حقوق و...

248

انبار

270

آزمایشکاه مکانیک و دفتر آزمایشگاه ها

-

233

انتظامات ساختمان امام خمینی(ره)

222

آزمایشگاه ماشین  1و 2

گروه کامپیوتر

409

انتظامات ساختمان شیخ محمد خیابانی

278

آزمایشگاه اپتیک

-

گروه عمران

281

نگهبانی ورودی(همکاران)

252 -42426558

کارگاه فرمان

247

گروه علوم دامی

280

نگهبانی کنترل دانشجو(برادران)

253

آزمایشگاه دیجیتال

226

گروه ریاضی

410

نگهبانی کنترل دانشجو(خواهران)

255

مدار کنترل خطی و الکترونیک

227

گروه برق

408

آبدارخانه ساختمان امام خمینی(ره)

232

آزمایشگاه مدار مخابراتی

228

گروه دامپزشکی

277

آبدار خانه ساختمان شهید علم الهدی

268

گروه معماری و هنر

442

آبدارخانه ساختمان شیخ محمدخیابانی

306

کلینیک دامپزشکی

478

معاونت دانشجویی

418 - 42421832

مدیر امور دانشجویی

419

امور دانشجویی

42426557 - 426

معاونت پژوهش و فناوری

441 - 42423016

دفتر مشاوره

421

مدیر پژوهش

440 - 42421922

رئیس امور فارغ التحصیالن

417 - 42421340

ارتباط باصنعت-باشگاه-برنامه وبودجه

443 - 445 - 446

امور فارغ التحصیالن

424 - 425

تحصیالت تکمیلی

447 - 448

بایگانی فارغ التحصیالن

257

مدیر فناوری اطالعات )(ICT

457 -42421826

امور تغذیه

420

تجهیزات و تعمیرات کامپیوتر

450

اداره امور خوابگاه ها

427 -42421925

خدمات ماشینی

458 -250

خوابگاه خواهران

42438117

ک پژوهش-ک برنامه وبودجه

438 - 439

خوابگاه برادران 1

42426688

سایت اینترنت

451

غذاخوری

273

سایت کامپیوتر (مرکزی)

251

اتاق مشاوره

422

کتابخانه

209 – 210 - 42426552

مرجع کتابخانه

211

کارشناس آموزش علوم

انسانی(کارشناسی)

گروه علوم انسانی (حقوق ،معارف)...

بخشهای متفرقه
بانک ملی شعبه دانشگاه

آموزشکده سماء رئیس

 42428007د 477

آموزشکده سماء کارشناس

476

42421829 – 30 – 31

960601

