
  بدني و علوم ورزشيتربيت هاي داخلي پژوهشگاهشماره تلفن
  

  

  

  طبقه اول  
  داخلي    نام خانوادگي 

  ٥٧٠  غالميان دكتر خانم 
  ٥٧١  ناصرپور دكتر خانم

 -----  ٥٧٢  
  ٥٧٣  خانم دكتر بروشك
  ٥٧٥  آقاي دكتر شمس

  ٥٧٦  اسمعيليآقاي دكتر 
  ٥٧٩  محمدي خانم دكتر 

  ٥٧٨  آقاي دكتر كاشي
  ٥٨٠  زاده آقاي دكتر شريعت

  كلينيك (مركز مشاوره)
  خانم فربد

٥٧٧  
٨٨٧٣٣٤٩٨  

  طبقه دوم 
  داخلي    نام خانوادگي 
  ٢٠٠   آقاي زماني

 ،اداري معاونت فكس
  و مديريت منابع مالي

٢٠١  

  ٢٠٢  طاولي عليدكتر  آقاي

  آقاي نوابي 
٢٠٣  
٢٠٤  

  ٢٠٥  مهرائيآقاي 
 -----  ٢٠٧  

  ٢٠٨    خانم صالحي 
  ٢٠٩  خانم فوالدبازو

  ٢١٠  خانم نباتي
  ٢١١  فكس دبيرخانه 

 -----  ٢١٣  
 -----  ٢١٤  

  ٢١٥  آقاي محمدي
 -----  ٢١٧  

  ٢١٩  آقاي رحيمي 
  ٢٢٠  آقاي حبيبي
  ٢٢١  آقاي فكري

  طبقه سوم  
  داخلي    نام خانوادگي 

  ٣٠٠    آقاي دكتر شريف نژاد
  ٣٠٢  خانم دكتر راسخ
  ٣٠٣  سالن جلسات

  ٣٠٤  آقاي دكتر افشاري 

    ٣٠٥  رفيعيآقاي دكتر 
  ٣٠٦  آقاي فتحي 

  ٣٠٧  خانم ميرصفي  
  ٣٠٨  آقاي دكتر روحاني 
  ٣٠٩  آقاي دكتر آقابابا 

  ٣١٣  آقاي مرتضوي

  طبقه چهارم  
  داخلي    نام خانوادگي 

  خانم معنوي  
٤٠٠  
٤٠١  

  پژوهشي  معاونتفكس 
  و تحصيالت تكميلي 

٤٠٢  

  ٤٠٣  دكتر بياتي آقاي 
  ٤٠٤  آقاي دكتر عباسي

  ٤٠٥  سيديآقاي دكتر 
  ٤٠٦  آقاي دكتر قرباني

  ٤٠٧  دكتر عشرستاقيآقاي 
  ٤٠٨  خانم اقبالي

 -----  ٤١٠  
  ٤١١  حسن  محمد  دكتر خانم

  ٤١٢  صمدي آقاي 
  ٤١٣  مظفري پوردكتر آقاي 

  ٤١٥  رضايي   دكتر خانم
 -----  ٤١٦  

  ٤١٨  نژاد گرجي آقاي

 -----  ٤١٩  
  ٤٢٠  خانم صباغ 
  ٤٢١  خانم استوان

 -----  ٤٢٢  

  طبقه پنجم 
  داخلي    نام خانوادگي 

  خانم جمالزاده 
١٠٠  
١٠١  

  ١٠٢  فكس رياست

  خانم دكتر سلمان
١٠٣  
١٠٤  

 -----  ١٠٥  
  ١٠٦  زاده آقاي مهندس مرادي

  ١٠٧  آقاي مهندس شريفي 
  ١١١  دكتر نقي پورآقاي 

  ١١٣  آقاي عبادي 

 -----  ١١٤  
 -----  ١١٥  

  ١١٧  زاده  آقاي دكتر حسين
 -----  ١٢٠  

  طبقه همكف 
  داخلي  نام خانوادگي 

  ١١٠  انتظامات 

  ١٥٠  انبار 

  هاي مركز نوآوري شماره تلفن 

 نوآوريملي مركز 
  هاي ورزشيفناوري 

٦٦٩٨٨٢٥٩  
٦٦٩٥٥٧٦٢  
٦٦٩٥٥٨٩٣  

  داخلي  خانوادگي نام  
  ١٠١  خانم پيرعاليي 

  ١٠٢  آقاي دكتر رسولي
  ١٠٣  آقاي دكتر زارعيان 

  ١٠٤  آقاي مهندس هوش افزا 
  / خانم توانگر

  آقاي دكتر جعفري
١٠٥  

  ١٠٦  آقاي دكتر سررشته داري 
  ١٠٧  نيكو  خانم مهندس متين
  ١٠٨  سامانه بامربي 

  ---   آقاي دكتر خضري 
 

  پژوهشگاه هاي  شماره تلفن 

  رياست دفتر 
٨٨٥٢٩١٢٠  
٨٨٥٢٩١٢١  

و   معاونت پژوهشي
   تحصيالت تكميلي

٨٨٥٢٩١٢٢  
٨٨٥٢٩١٢٣  

و   مالي ،معاونت اداري
  مديريت منابع

٨٨٧٤٧٧٩٥  
٨٨٧٤٧٧٩٦  

  ٨٨٧٤٨٠٨٣  واحد روابط عمومي 
  ٨٨٧٣٩٠٩٢  فكس دبيرخانه

  ٨٨٥٣٤٧٣٦  حراست

  خانه تلفن 

٨٨٧٤٧٨٨٤  
٨٨٧٤٧٦٣٢  
٨٨٧٤٧٧٩٣  
٨٨٧٤٧٨٣٦  

  

٠٩/١١/١٤٠١  

 


