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 طبقه اول 
 داخلی  نام خانوادگی

 075 غالمیان دکتر خانم 
 075 خانم دکتر بروشک
 070 آقای دکتر شمس
 075 آقای دکتر رفیعی

 075 خانم دکتر محمدی
 075 آقای دکتر عباسی
 055 آقای دکتر رسولی

 کلینیک )مرکز مشاوره(
 خانم فربد

077 
55755755 

 طبقه دوم
 داخلی  نام خانوادگی
 055  آقای زمانی

 052 فکس اداری مالی
 050 قربانیدکتر  آقای

 آقای نوابی
055 
057 

 050 آقای مهرائی 
 057 نیکو متین مهندس خانم

 055  خانم صالحی
 055 خانم فوالدبازو

 025 خانم نباتی
 022 فکس دبیرخانه 
 025 خانم پیر عالئی

 027 صمدیآقای 
 020 آقای محمدی
 027 آقای قاسمی
 025 آقای رحیمی

 005 شنییآقای باغ
 002 آقای فکری

 طبقه سوم 
 داخلی  نام خانوادگی
 555 کیا  خانم دکتر نعیمی

 550 آقای دکتر غالمی
 555 سالن جلسات

 557 دکتر افشاریآقای 
  550 آقای دکتر بیاتی
 555 آقای فتحی 

 557 خانم میرصفی 
 555 آقای دکتر روحانی
 555 آقای دکتر آقابابا 

 525 آقای مرتضوی

 طبقه چهارم 
 داخلی  نام خانوادگی

 خانم معنوی 
755 
752 

 750 فکس دفتر پژوهشی
 755   راسخدکتر  خانم

 757 آقای دکتر کاشی
 750 سیدیآقای دکتر 

 755 زاده دکتر هاللیخانم 
 757 دکتر عشرستاقی

 755 خانم اقبالی
 725 سیفی دکتر خانم 

 722 حسن محمد دکتر خانم
 720 آقای دکتر جعفری

 725 مظفری پوردکتر آقای 
 720 رضایی  دکتر خانم

 725 هوش افزا مهندس آقای
 725 نژاد گرجی آقای

 725 خانم توانگر
 705 خانم صباغ
 702 خانم استوان

 700 آقای دکتر سررشته داری

 طبقه پنجم
 داخلی  نام خانوادگی

 255 خانم جمال زاده

 252 خانم جمالزاده
 250 فکس ریاست

 نژاد آقای دکتر شریف
255 
257 

 250 زارعیانآقای دکتر 
 255 زاده آقای مهندس مرادی

 257 آقای مهندس شریفی
 222 دکتر نقی پورآقای 

 225 آقای عبادی 
 227 آقای دکتر شریعت زاده

 220 خضریآقای دکتر 
 227 زاده آقای دکتر حسین

 205  اسمعیلیآقای دکتر 
 

 طبقه همکف
 داخلی نام خانوادگی

 225 انتظامات 
 205 انبار

 های پژوهشگاه شماره تلفن
 55005205 ریاست

55005202 

 55005200 معاونت پژوهشی 
55005205 

 55777750 معاونت اداری مالی
55777755 

 55775555 واحد روابط عمومی
 55755550 فکس دبیرخانه

 55057755 حراست

 خانه  تلفن

55777557 
55777550 
55777755 
55777555 
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