
رئيس *

مسئول  دفتر                     ١

مسئول امورپژوهشي -

معاون*

معاون*

رئيس ٢

آاردان٣

آارگزين مسئول امور آارآنان -

مسئول امور دفتري ۴

بايگان ١١

مسئول خدمات -

آارپرداز                      ١٢

آارپرداز                      ١٣

انباردار                      ١۴

متصدي چاپ و تكثير١۶

تلفنچي٢٠

تلفنچي٢١

تلفنچي٢٢

نامه رسان ٢٣

نامه رسان ٢۴

پيشخدمت                       ٢٨

پيشخدمت                       ٣١

پيشخدمت                       ٣۴

پيشخدمت                       ٣۵

پيشخدمت                       ۴٨

پيشخدمت                       ۶١

راننده وسائط نقليه  تندرو سبك                ۶۴

نگهبان                         ۶۶

(١)- حوزه رياست 

١-(١)- اداره امورعمومي 

تشكيالت تفصيلي دانشكده علوم 



نگهبان                         ۶٧

نگهبان                         ۶٨

مسئول حسابداري -

حسابدار                       ۶٩

حسابدار                       ٧٠

جمعداراموال -

رئيس ٧١

آارشناس                       ٧٢

آارشناس خدمات دانشجويي ٧٢/١

مسئول خدمات آموزشي ٧٣

مسئول خدمات آموزشي ٧٣

آارشناس خدمات آموزشي           ٧٣/١

آمك آارشناس خدمات آموزشي       ٧۴

مسئول خدمات دانشجويي ٧٨

آمك آارشناس خدمات دانشجويي ٧٩

آارشناس مسئول اطالع رساني آتابخانه ٨٧

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ٨٨

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ٨٩

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ٩٠

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ٩١

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ٩٢

آتابدار                       ٩٣

آتابدار                       ٩۴

آتابدار                       ١/٩۴

مدير گروه *

عضو هيات علمي ١۶۶

عضو هيات علمي ١۶٧

عضو هيات علمي ١۶٨

عضو هيات علمي ١۶٩

٢-(١)- اداره خدمات آموزشي و دانشجويي 

٣-(١)- آتابخانه 

۴-(١)- گروه آموزشي فيزيك 



عضو هيات علمي ١٧٠

عضو هيات علمي ١٧١

عضو هيات علمي ١٧٢

عضو هيات علمي ١٧٣

عضو هيات علمي ١٧۴

عضو هيات علمي ١٧۵

عضو هيات علمي ١٧۶

عضو هيات علمي ١٧٧

عضو هيات علمي ١٧٨

عضو هيات علمي ١٧٩

عضو هيات علمي ١٨٠

عضو هيات علمي ١٨١

عضو هيات علمي ١٨٢

عضو هيات علمي ١٨٣

عضو هيات علمي ١٨۴

عضو هيات علمي ١٨۵

عضو هيات علمي ١٨۶

عضو هيات علمي ١٨٧

عضو هيات علمي ١٨٨

عضو هيات علمي ١٨٩

عضو هيات علمي ١٩٠

عضو هيات علمي ١٩١

عضو هيات علمي ١٩٢

عضو هيات علمي ١٩٣

عضو هيات علمي ١٩۴

عضو هيات علمي ١٩۵

عضو هيات علمي ١٩۶

عضو هيات علمي ١٩٧

عضو هيات علمي ١٩٨

عضو هيات علمي ١٩٩

عضو هيات علمي ٢٠٠

عضو هيات علمي ٢٠١



عضو هيات علمي ٢٠٢

عضو هيات علمي ٢٠٣

عضو هيات علمي ٢٠۴

عضو هيات علمي ٢٠۵

عضو هيات علمي پژوهشي ٢٠۶

عضو هيات علمي پژوهشي ٢٠٧

آارشناس ٢٠٨

آارشناس ٢٠٩

آارشناس ٢١٠

آارشناس ٢١١

آارشناس ٢١٢

آارشناس ٢١٣

آارشناس ٢١۴

آارشناس                       ٢١۵

آارشناس ٢١۶

آارشناس                       ٢١٧

تكنيسين ٢٢٠

آمك تكنيسين٢٢١

آمك تكنيسين٢٢٣

ماشين نويس و بايگان ٢٢۵

انباردار٢٢۶

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٢٢٧

عضو هيات علمي ٢٢٨

عضو هيات علمي ٢٢٩

عضو هيات علمي ٢٣٠

عضو هيات علمي ٢٣١

عضو هيات علمي ٢٣٢

عضو هيات علمي ٢٣٣

عضو هيات علمي ٢٣۴

عضو هيات علمي ٢٣۵

۵-(١)- گروه آموزشي شيمي 



عضو هيات علمي ٢٣۶

عضو هيات علمي ٢٣٧

عضو هيات علمي ٢٣٨

عضو هيات علمي ٢٣٩

عضو هيات علمي ٢۴٠

عضو هيات علمي ٢۴١

عضو هيات علمي ٢۴٢

عضو هيات علمي ٢۴٣

عضو هيات علمي ٢۴۴

عضو هيات علمي ٢۴۵

عضو هيات علمي ٢۴۶

عضو هيات علمي ٢۴٧

عضو هيات علمي ٢۴٨

عضو هيات علمي ٢۴٩

عضو هيات علمي ٢۵٠

عضو هيات علمي ٢۵١

عضو هيات علمي ٢۵٢

عضو هيات علمي ٢۵٣

عضو هيات علمي ٢۵۴

عضو هيات علمي ٢۵۵

عضو هيات علمي ٢۵۶

عضو هيات علمي ٢۵٧

عضو هيات علمي ٢۵٨

عضو هيات علمي ٢۵٩

عضو هيات علمي ٢۶٠

عضو هيات علمي ٢۶١

عضو هيات علمي ٢۶٢

آارشناس ٢۶۵

آارشناس                       ٢۶۶

آارشناس                       ٢۶٧

آارشناس                       ٢۶٨

آارشناس                       ٢۶٩



آارشناس                       ٢٧٣

آاردان ٢٧٣/١

تكنيسين ٢٧۶

تكنيسين ٢٧٧

تكنيسين ٢٧٨

تكنيسين ٢٧٩

تكنيسين ٢٨٠

تكنيسين ٢٨٠/١

آمك تكنيسين                    ٢٨١

آمك تكنيسين                    ٢٨٢

آمك تكنيسين                    ٢٨٣

آمك تكنيسين                    ٢٨۴

ماشين نويس و بايگان ٢٨۵

ماشين نويس و بايگان ٢٨۶

انباردار٢٨٧

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٢٨٨

عضو هيات علمي ٢٨٩

عضو هيات علمي ٢٩١

عضو هيات علمي ٢٩٢

عضو هيات علمي ٢٩٣

عضو هيات علمي ٢٩۴

عضو هيات علمي ٢٩۵

عضو هيات علمي ٢٩۶

عضو هيات علمي ٢٩٧

عضو هيات علمي ٢٩٨

عضو هيات علمي ٢٩٩

عضو هيات علمي ٣٠٠

عضو هيات علمي ٣٠١

عضو هيات علمي ٣٠٢

عضو هيات علمي ٣٠٣

۶-(١)- گروه آموزشي زيست شناسي 



عضو هيات علمي ٣٠۴

عضو هيات علمي ٣٠۵

عضو هيات علمي ٣٠۶

عضو هيات علمي ٣٠٧

عضو هيات علمي ٣٠٨

عضو هيات علمي ٣٠٩

عضو هيات علمي ٣١٠

عضو هيات علمي پژوهشي ٣١٢

آارشناس٣١٣

آارشناس                       ٣١۴

آارشناس                       ٣١۵

آارشناس                       ٣١۶

آارشناس                       ٣١٧

آارشناس                       ٣١٨

آارشناس                       ٣١٩

آارشناس                       ٣٢٠

آارشناس                       ٣٢١

آاردان ٣٢١/١

تكنيسين ٣٢٢

تكنيسين ٣٢٢/١

تكنيسين ٣٢٢/٢

آمك تكنيسين٣٢٣

آمك تكنيسين                    ٣٢۴

ماشين نويس و بايگان ٣٢۶

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٣٢٧

عضو هيات علمي ٣٢٨

عضو هيات علمي ٣٢٩

عضو هيات علمي ٣٣٠

عضو هيات علمي ٣٣١

عضو هيات علمي ٣٣٢

٧-(١)- گروه آموزشي زمين شناسي 



عضو هيات علمي ٣٣٣

عضو هيات علمي ٣٣۴

عضو هيات علمي ٣٣۵

عضو هيات علمي ٣٣۶

عضو هيات علمي ٣٣٧

عضو هيات علمي ٣٣٨

عضو هيات علمي ٣٣٩

عضو هيات علمي ٣۴٠

عضو هيات علمي ٣۴١

عضو هيات علمي ٣۴٢

عضو هيات علمي ٣۴٣

عضو هيات علمي ٣۴۴

عضو هيات علمي ٣۴۵

عضو هيات علمي  ٣۴۶

عضو هيات علمي ١/٣۴۶

عضو هيات علمي ٢/٣۴۶

آارشناس ٣۴٧

آارشناس ٣۴٨

آاردان٣۴٨/١

تكنيسين ٣۴٩

تكنيسين ٣۵٠

تكنيسين ٣۵١

ماشين نويس و بايگان ٣۵٣


