
 98 –داخلی همکاران هیات علمی دانشکده مهندسی برق  تلفنشماره 

 شماره داخلی نام و نام خانوادگی ردیف شماره داخلی نام و نام خانوادگی ردیف

 309 رسول دلیرروی فردمهندس  35 229 حمید ابریشمی مقدمدکتر  1

 413 علی اصغر رضی کاظمیدکتر  36 220 محمدصادق ابریشمیاندکتر  2

 319 فرشید رئیسیدکتر  37 417 سیدحسن ابوتراب مهندس  3

 424 سعدان زکاییدکتر  38 216 سیدمحسن ابوترابمهندس  4

 306 مهدی زمانیانمهندس  39 421 دکتر مهدی احسانیان 5

450-206 حسام زندیدکتر  40 270 سید آرش احمدیدکتر  6  

 104 سبطمحمدعلی دکتر  41 423 محمود احمدیان عطاریدکتر  7

 412 امیرمسعود سوداگردکتر  42 315 بهاره اخباریدکتر  8

 308 حسین شمسیدکتر  43 312 محمداردبیلیدکتر  9

 407 رمضانعلی صادق زادهدکتر  44 372 مهرداد اردبیلی پوردکتر  10

 425 علیرضا صالحیدکتر  45 310 اصغر اکبری ازیرانیدکتر  11

450-203 دکتر طوالبی 46 406 فرهاد اکبری برومنددکتر  12  

 324 کریم عباس زادهدکتر  47 405 تورج امراییدکتر  13

 320 مسعودعلی اکبر گلکاردکتر  48 405 داود آسمانیدکتر  14

 303 هادی علی اکبریاندکتر  49 420 سید محمد تقی بطحائیدکتر  15

 403 مهدی علیاریدکتر  50 207-450 لطف اله بیگیدکتر  16

 207 علیرضا فاتحیدکتر  51 409 توکل پاکیزهدکتر  17

 404 دکتر محمد فروزان فر 52 410 تحسیری دکتر احمدرضا 18

 415 علیرضا فریدونیاندکتر  53 323 محمد تشنه لبدکتر  19

 326 زهرا قطان کاشانیدکتر  54 321 حمیدرضا تقی راددکتر  20

 311 گرانپایهنصرت اهلل دکتر  55 408 بابک توسلیدکتر  21

 427 کمال محامد پوردکتر  56 201-450 سان توکلیدکتر مه 22

 240 مریم محبیدکتر  57 371 محمد توکلی بینادکتر  23

450-310 دکتر بیژن معاونی 58 404 رضا جعفریدکتر  24  

 325 نگین معنوی زادهدکتر  59 326 سمیه چمانیدکتر  25

 426 سید عبداهلل میرطاهریدکتر  60 306-450 علی حبیبی بسطامیدکتر  26

 403 ابراهیم ندیمیدکتر  61 411 فرامرز حسین بابائیدکتر  27

 318 محمدعلی نکوئیدکتر  62 304 د ادکتر حسین حسینی نژ 28

450-210 امیرحسین نیکوفرددکتر  63 203 جعفر حیرانی نوبریدکتر  29  

450-204 علی خادم دکتر  30  405 منصور ولیدکتر  64 

   65 317 علی خاکی صدیقدکتر  31

   66 422 حمید خالوزادهدکتر  32

   67 208 یوسف درمانیدکتر  33

   68 402 یدکتر مهدی دلربای 34



 98–دانشکده مهندسی برق  شماره تلفن بخش اداری و کارکنان اداری

 شماره مسنقیم سمت نام و نام خانوادگی
 شماره داخلی

 ...84062 
 250 88469084 ریاست دانشکده حمید خالوزادهدکتر 

 250 88469084 مسئول دفتر ریاست دانشکده ابوالحسن کریم پور

 242 88462026 معاون آموزشی مهسان توکلیدکتر 

 242 88462026 مسئول دفتر معاونت آموزشی ژیال عزیزی

 245 88462093 معاون پژوهشی مسعود علی اکبر گلکاردکتر 

 245 88462093 مسئول دفتر معاونت پژوهشی مال حسینیمینا حاج 
 

 داخلی  سمت  نام و نام خانوادگی داخلی  سمت  نام و نام خانوادگی
0-201 مرکز تلفن فاطمه ابهری  259 کارشناس آموزش حسین فرهنگیان 

 200 کارگاه برق عزت اهلل قاسمیمهندس  222 خدمات حیدر اسدی

 346 کارشناس آزمایشگاه مهندس قاسم کرچی 333-335 سرپرست کتابخانه مرتضی اسکندریمهندس 

 296 کارشناس آزمایشگاه مهندس الهام کرمانی 167 آشپزخانه محمد اسود

 258 کارکنان آموزش علیرضا محمدی  169 کارشناس مرکز کامپیوتر  حامد آشکارمهندس 

245-377 کارشناس پژوهش  نرگس ملکی  258 کارشناس آموزش اعظم آقاکثیری  

343-484 کارشناس ارتباط با صنعت  ن مهینیامیرحس 287-158 کارشناس آزمایشگاه  محدثه پاسدارمهندس   

 162 کارشناس مرکز کامپیوتر  مهندس فرناز موحدی 222 کارشناس آزمایشگاه  فرخ لقا ثقفیمهندس 

 221 امور دانشجویی امین آبنیکی
مهندس حمیدرضا موید 

 کاظمی
 166 کارشناس آزمایشگاه

 248 خدمات حافظ میرزایی 251 امورعمومی وتدارکات محمود چاالکی

سیاووش حسن مهندس 
 نسب

 287 کارشناس آزمایشگاه  مهندس سمیه میری 171 کارشناس آزمایشگاه

 261 سرپرست آموزش فاطمه نوروزی 153 تأسیسات قاسم حق دوست

 205 انبار عادل نوری 333 کتابخانه محمد حیدری آزاد

 334 کتابخانه نرگس والی 301 خدمات علیرضا دمیرچی

235-110 نگهبانی نگهبانی 482 دفتر گروه ها اعظم رحیمی  

    162 کارشناس مرکز کامپیوتر مهندس فرزانه زریوار

    153 تأسیسات حمید زید آبادی

    233 امین اموال امیر محمود سرداری

 مریم سیفی
کارشناس تحصیالت 

 تکمیلی
253    

 فاطمه عینی
کارشناس تحصیالت 

 تکمیلی
253    

    333 کتابخانه مامک فرجام پور

 



 98-شماره تلفن داخلی آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق 

 سرپرست آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف
 شماره تلفن داخلی

 ...84062 

 328 دکتر فرامرز حسینی بابایی آزمایشگاه خواص الكترونيك مواد 1

 207 دکتر علیرضا فاتحی آزمایشگاه اتوماسيون 2

 227 دکتر کریم عباس زاده آزمایشگاه الكترونيك قدرت 3

 218 دکتر فرهاد اکبری برومند آزمایشگاه الكترونيك ارگانيكی 4

 227 دکتر رضا جعفری گيري بيومدیكالآزمایشگاه اندازه 5

 350 مدیر گروه مهندسی پزشکی اندام هاي مصنوعی بيوالكتریكآزمایشگاه  6

 356 دکتر جعفر حیرانی نوبری پژوهشی كنترل كامپيوتري -آزمایشگاه آموزشی  7

8 
آزمایشگاه آموزشی تحقيقاتی شبيه سازي 

 الكترومغناطيس
 291 دکتر محمد صادق ابریشمیان

9 
آزمایشگاه پژوهشی مركز محاسبات 

 ميكروالكترونيك
 210 دکتر ابراهیم ندیمی

 175 دکتر سید محمدتقی بطحائی BPLCآزمایشگاه پيل سوختی و  10

 383 دکتر حمیدرضا تقی راد آزمایشگاه روباتيك 11

 373 دکتر هادی علی اکبریان آزمایشگاه سنجش كيفيت ترمينالهاي بدون سيم 12

 372 پوردکتر مهرداد اردبیلی  هاي طيف گستردهآزمایشگاه سيستم 13

 385 دکتر سید آرش احمدی آزمایشگاه سيستم هاي مخابراتی 14

 160 دکتر محمد تشنه لب آزمایشگاه سيستم هاي هوشمند 15

 134 دکتر داود آسمانی آزمایشگاه سيگنال و سيستم هاي الكترونيكی 16

 150 دکتر محمود احمدیان عطاری آزمایشگاه شناسه و رمز 17

 211 دکتر رمضانعلی صادق زاده فناوري هاي نوین راداريآزمایشگاه  18

 224 دکتر علیرضا صالحی VLSIآزمایشگاه قطعات نيمه هادي  19

 161 دکتر علی خاکی صدیق آزمایشگاه كنترل پيشرفته 20

 371 دکتر محمد توکلی بینا FACTSآزمایشگاه كنترل توان راكتيو و ادوات  21

 356 دکتر جعفر حیرانی نوبری دیجيتال و غير خطیآزمایشگاه كنترل  22

 395 حمیدرضا تقی راد آزمایشگاه كنترل صنعتی 23

 171 دکتر بابک توسلی PLCآزمایشگاه كنترل صنعتی   24

 226 دکتر محمد اردبیلی هاي الكتریكیآزمایشگاه محركه 25

 225 دکتر نصرت اله گرانپایه آزمایشگاه مخابرات نوري 26

 321 دکتر مهدی احسانیان  RFآزمایشگاه مدارات فركانس باال  27

 354 دکتر امیر مسعود سوداگر هاي مجتمعآزمایشگاه مدارها و سيستم 28

 213 مهندس داود میرزا حسینی آزمایشگاه مدارهاي مخابراتی 29



 98–شماره تلفن داخلی آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق 

 سرپرست آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف
 شماره تلفن داخلی

 ...84062 

 293 دکتر حسین شمسی  آزمایشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك 30

 241 دکتر حمید خالوزاده هاآزمایشگاه مدلسازي و شناسائی سيستم 31

 163 دکتر مسعود علی اکبر گلکار آزمایشگاه مدیریت انرژي و سيستم هاي توزیع 32

 168 دکتر مهدی علیاری شوره دلی  مكاترونيكآزمایشگاه  33

 393 دکتر احمدرضا تحسیری آزمایشگاه مهندسی سيستم ها و مطالعات شناخت 34

 486 دکتر توکل پاکیزه آزمایشگاه نانوفوتونيك و نانواپتيك 35

 141 دکتر حمید خالوزاده آزمایشگاه ابزار دقیق 36

 158 علی نکویی دکتر محمد آزمایشگاه اکترونیک صنعتی 37

 287 دکتر حسین شمسی آزمایشگاه الکترونیک 38

 216 دکتر سید عبداله میرطاهری آزمایشگاه آنتن 39

 255 دکتر حسین حسینی نژاد VHDLآزمایشگاه پژوهشی  40

 168 دکتر مهدی علیاری شوره دلی  آزمایشگاه تشخيص و شناسایی خطا 41

 354 شمسی دکتر حسین آزمایشگاه تکنیک پالس 42

 346 دکتر تورج امرایی آزمایشگاه رله وحفاظت 43

 166 مهندس مهدی زمانیان آزمایشگاه سیستم خطی وکنترل 44

 175 دکتر سید محمدتقی بطحائی آزمایشگاه سیستم های قدرت 45

 302 دکتر اصغر اکبری ازیرانی آزمایشگاه فشارقوی 46

 3939-218 دکتر علیرضا فاتحی  آزمایشگاه كنترل فرایند 47

 380 دکتر فرشید رئیسی آزمایشگاه الیه نازک 48

 346 دکتر کریم عباس زاده آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 49

 346 دکتر محمد اردبیلی آزمایشگاه ماشین های مخصوص 50

 486 دکتر توکل پاکیزه آزمایشگاه مایکروویو 51

 214 دکتر کمال محامد پور پردازش سيگنالآزمایشگاه مخابرات پهن و  52

 353 دکتر حسین حسینی نژاد آزمایشگاه مدارهای منطقی 53

54 
آزمایشگاه مهندسی پزشكی )بينایی ماشينی و 

 پردازش تصاویر پزشكی(
 375 دکتر حمید ابریشمی مقدم 

 200 مهندس عزت اهلل قاسمی کارگاه برق 55

    

    

    

 


