
  اسالمی واحد بجنورد دانشگاه آزاد داخلیشماره تلفن هاي 
 

 داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی

 1054/1083 بسیج دانشجویی برادران  م 1114 بی بی عسگریانی عاطفه 1040 روزافزون علی 1171 تمدنی بهمن  آ
 1083/ 1031 بسیج دانشجویی خواهران 1137 ماهوکی محمود 1045 عصمتی حسین 1244 رهنورد محمد رضا  1044  مزدكتیمورتاشلو   1118  آخرتی حمید

 1145/1199 32297140                         آموزشکده سما  1029  مبین ابوالحسن 1194 علوي رضا ز  ج  1079  آدینه پور احمد
  1077/1133  توکلی/ اعظمی     بدنیمدیر گروه تربیت 1057/1162 محزون هادي 1097/1172  علی آبادي محمدرضا 1069 زارع فاطمه 1229 جاجرمی وحید 1052 آراد آرتوش

 1203 حسن زاده توکلی  مدیر گروه عمران 1123 نمحمد پور زین العابدی 1061 علی یاري مهدي 1163 زیارتی رامین  1186 جانی حسین الف
 1055 بازخانه اي   ابتداییآموزشمدیرگروه 1147/1146 محمد زاده زینب 1096 عمیق یار محمد س 1037 جالیی فاطمه  1030/1149  ابراهیم زاده عباس

  1152  مرجانی    کشاورزيمدیر گروه 1059 محمد علمی بیتا غ 1097/1172 ساعدي فرهاد ح 1100 احمدي اسکویی انیس
 1082 سپهري    مدیر گروه تاریخ 1074/1211 محمدي حسن 1101 غالمحسین زاده علیرضا  1092  سجادي محمد  1147 حریري سید علی 1034 احمدي رضا
 1201 کارشناسی    فداییمدیر گروه برق  1194 محمدي حیدرعلی 1086/1244 غالم نژاد محمود 1021 سلطانیان جواد  1018  حسین زاده محمدرضا  1188  اختري ملیحه
  1206 برق الکترونیک    گوهري مدیر گروه 1170/1105 محمدي علی محمد ـف 1182 سهرابی مریم   1161 ادیب فر نادر

 1214 رت    انصاريبرق قد مدیر گروه 1028 محمدي محمد 1129 فتحی احمد 1045/1166 سیدي سید شریف  1199  حق بجانب محمود 1025 اسدزاده سید جواد
  1189 نداف      مدیر گروه معماري 1097/1172 محمودي عزیزاله 1046/1154 فرخی فاطمه ش 9 حق پرست غالمحسین  1052  اسفیدانی قادر

 1185 بابایی    مدیر گروه پرستاري 1107 مرتضوي سید علی 1230 فرهادي مریم 1187 شادلو عادل 1150 حقانی زین العابدین  1236  اسمعیل زاده فاطمه
 1068 مامایی      مهدویان مدیر گروه 1047 مرندي زهره 1236 فروتن فاطمه  1061 شاکري علیرضا 1147 حریري سید علی  1059  اکبري زهرا

  1055 گروسیان  گروه مدیریت بازرگانی حسابداري مدیر 1066 معجزه رمضانعلی 1022 فروتن حاج حسن 1123 آشپزخانه/ شاپسندي 1057/  1100 حکمتی فر فرشته 1244 ..امامی فرد ذبیح ا
 1077 مدیریت آموزشی   سلیمانپور مدیر گروه 1050 معصومیان فرزانه 1030 فرهنگ شریف غالمحسن  1075 شعبانی عیسی  1187  حمایلی یوسف 1171 امین پور علیرضا

 1208 و فیزیک  طاهري مقدم مدیرگروه ریاضی 1061 لفضلملکشی ابوا 1170 فالح ابوالفضل 1079 شمسایی علیرضا خ  1051  ایزانلو کبري
 1139     مدیر گروه زبان انگلیسی  1184 موحد ویدا  1226  فالح حسین 1105 شهرامیان علی اصغر 1097/1172 خادم علی 1057 ایزانلو حسینعلی
 1228 حاج آقا نوري  مدیر گروه معارف 1042 میرعلیموسوي  1172 فوالدقدم علی  شهسواري محمدرضا 1153 خاکی حسین   1177  ایلخانی محمدرضا

 1222 شیمی   صمدي کاظمی مدیر گروه 1097/1172 مهنانی عوض محمد  1036  فیروزنیا علی 1122 شیدا ابوالفضل 1045/1135 خاوري حسین  1108  الهی رضا
 1234 قاسمی/مهدویان/روانشناسی جارجرمیمدیر گروه ن 1099 فیروزه سمیرا 1122 شیردل گشتاسب 1117 خداجو احمد 1040 الهی محمد

 1221 دامپزشکی  فانیمدیرگروه  1142 نادمی عباس 1224 فیض الهی وحید کریم 1172 شیري علی 1182 خراسانیان سعید ب
 1172-1167                انتظامات شمالی برادران                  1179 نامور علی اوسط  قـ ص 1101 خسرویار کوروش 1070 براتی حسینعلی

 1057 - 1095  انتظامات شمالی خواهران 1100/ 1057 نظري طاهره 1170 قاسمی احمد 1028 صادقی محمدرضا 1116 خلیلی مقدم علی اصغر 1080 براتی علی
 1097-1039 انتظامات درب شرقی       1081/1107 نقدي پور مجید 1124 قافله باشیان غالمرضا  صفدري عبدالحسن 1144 خوشدل علی اکبر  1080  براتی مجتبی

 1057 انتظامات خوابگاه 1047 نقوي آزاد معصومه 1153 قدسی زهرا 1060 صمدي عزیزاله د 1136 برهانی نیا یوسفعلی
 1100 خوابگاه مرکزي  1079 نکویی علی 1096 قدوسی علی ض  دانش پژوه قربان محمد 1184 بشیریان سمیرا
 1034 مجتمع آزمایشگاهی هـ 1097/1172 قربانی علی  1084  ضمیریان محمد ر  1055  بناگر غالمرضا
 1030 دفتر دانشکده علوم انسانی 1067 هادي پور داریوش 1111 قنبري جهانشیر ط 1153 رحمانی نجمه 1072 بهادري رشید
  1110 انشکده کشاورزيدفتر د 1105 هاشمی حمید ك  1037  طاهري احمد 1043 رحیمی الهه  1097/1172  بهادري ساسان
  1193 دفتر دانشکده فنی مهندسی 1066 همتیان حسن  1166  کاري مهرزاد 1124 طاهري علی 1090/1130 رحیمی رسول  1235  بهروز شهرام

 1040 آبدارخانه دانشکده علوم انسانی ي 1097 کاظمیان عبداهللا   1163 رحیمی محمد صادق 1132 بهمنش علیرضا
 1190 آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی 1033 یزدان زاده یزدان 1018 کچرانلوئی علی 1079 طوسی حمید 1237 رستمی ثانی محسن پ

 1092 2آبدارخانه ساختمان اداري ط  1085 یزدانی زیاد 1046 کرامتی امید 1026 طرقی شهناز 1090 رستمی حسینعلی 1050 پژمان قربانعلی
 1060 آبدارخانه ساختمان اداري همکف 1130 یوسف زاده علی  1167/1097  کریمی بشیر ع 1089 رستمی خلیل 1235 پورآبادي داریوش
 1034 آبدارخانه ساختمان کتابخانه 1119 حاج حسینیوسفی  1049 کالتی هادي 1151 عباس زاده پرویز 1183 رسولی ناهید  1110 پورآبادي علی اصغر
 1176 سالن بزرگ فرهیختگان  1119/ 1063 دفتر نهاد رهبري برادران گ 1043 فاطمهعبدالهی   1123  رشید نائب علی 1075 پورآدینه شایلی

 1017 فروشگاه کارکنان 1131 نهاد رهبري خواهران 1143  گنجی پور مهدي 1079 عبدل آبادي وحید 1086 رضاپور معصومه 1183 پورنیا میترا
 1035 بوفه دانشجویی 1088 دفتر بسیج اساتید ل  1128  عبدي جواد 1071 رضایی رضوان محمد تقی 1023 پورهاشمی علی

 1098 32297004    بانک ملی 1161 بسیج کارکنان 1065 لنگري الدن  1113  عربی مهدي  1147  روانبخش اکرم  ت
  1020 عزیزي حسین 1130/1069 روحانی هادي  1064  ضلی الهامتف 27/04/95     غالمحسین حق پرست:   تهیــــه و تنظیـــــم  1027 عزیزي بهزاد 1211 روحانی امیر 1174 ترکانلو ابوالفضل

 


