
 بدنی و علوم ورزشی تربیت های داخلی پژوهشگاه شماره تلفن

 

 

 

 طبقه اول 
 داخلی  نام خانوادگی

 570 غالمیان دکتر خانم 
 571 ناصرپور دکتر خانم

----- 572 
 573 خانم دکتر بروشک

 575 آقای دکتر شمس
 576 آقای دکتر رفیعی

 579 خانم دکتر محمدی
 578 کاشیآقای دکتر 
 580 شریعت زادهآقای دکتر 

 کلینیک )مرکز مشاوره(
 خانم فربد

577 
88733498 

 طبقه دوم
 داخلی  نام خانوادگی

 200  آقای زمانی
 201 فکس اداری مالی

 202 علی طاولیدکتر  آقای

 آقای نوابی
203 
204 

 205 آقای مهرائی 
 207 نقلیه

 208  خانم صالحی
 209 خانم فوالدبازو

 210 خانم نباتی
 211 فکس دبیرخانه 

----- 213 
 214 صمدیآقای 

 215 آقای محمدی
 217 آقای قاسمی
 219 آقای رحیمی

 220 شنییآقای باغ
 221 آقای فکری

 طبقه سوم 
 داخلی  نام خانوادگی

 300 کیا  خانم دکتر نعیمی
 302 آقای دکتر غالمی

 303 سالن جلسات

 304 آقای دکتر افشاری
  305 آقای دکتر بیاتی

 306 آقای فتحی 
 307 خانم میرصفی 

 308 آقای دکتر روحانی
 309 آقای دکتر آقابابا 

 313 آقای مرتضوی

 طبقه چهارم 
 داخلی  نام خانوادگی

 خانم معنوی 
400 
401 

 402 فکس دفتر پژوهشی
 403   راسخدکتر  خانم

 404 عباسیآقای دکتر 
 405 سیدیآقای دکتر 

 406 آقای دکتر قربانی
 407 دکتر عشرستاقیآقای 

 408 خانم اقبالی
----- 410 

 411 حسن محمد دکتر خانم
 412 صمدیآقای 
 413 مظفری پوردکتر آقای 
 415 رضایی  دکتر خانم

----- 416 
 418 نژاد گرجی آقای

----- 419 
 420 خانم صباغ

 421 خانم استوان
----- 422 

 طبقه پنجم
 داخلی  نام خانوادگی

 خانم جمال زاده
 زاده الخانم جم

100 
101 

 106 زاده آقای مهندس مرادی
 107 آقای مهندس شریفی

 111 دکتر نقی پورآقای 
 113 آقای عبادی 
 114 شریف نژادآقای دکتر 

 115 خضریآقای دکتر 
 117 زاده آقای دکتر حسین

 120  اسمعیلیآقای دکتر 
 طبقه همکف

 داخلی نام خانوادگی
 110 انتظامات 

 150 انبار

 های مرکز نوآوری شماره تلفن

 مرکز نوآوری
66988259 
66955762 
66955893 

 داخلی نام خانوادگی
 101 خانم پیرعالیی

 102 رسولیآقای دکتر 
 103 آقای دکتر زارعیان

 104 آقای مهندس هوش افزا
 خانم توانگر

 105 آقای جعفری

 106 آقای دکتر سررشته داری
 107 خانم مهندس متین

 108 سامانه با مربی
 

 های پژوهشگاه شماره تلفن
 88529120 ریاست

88529121 

 88529122 معاونت پژوهشی 
88529123 

 88747795 معاونت اداری مالی
88747796 

 88748083 واحد روابط عمومی
 88739092 دبیرخانهفکس 

 88534736 حراست

 خانه  تلفن

88747884 
88747632 
88747793 
88747836 

 

 آخرین به روز رسانی

25/08/1401 


