
 دانشگاه آزاد اسالمی مشهدی و بیمارستان ها دانشکده هاشماره تلفن های مستقیم 
 

 8931پاییز  |کننده: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تهیه 

 

 دانشکده فنی مهندسی

 06612663- 06621663 ریاست دانشکده

 06616126 معاون آموزشی

 06616622 معاون پژوهشی

 06602363 امور عمومی

 06616622 خدمات

 06616262 آموزش دانشکده

 06632626 گروه برق

 06623261 معارف اسالمیگروه 

 06616336 گروه مکانیک

 06632616 گروه متالوژی

 06613620 گروه عمران

 06613223 گروه کامپیوتر

 06626163 پایگاه بسیج

 06616366 دفتر نشریه دانشکده

 06616362 گروه مهندسی پزشکی

 06602320 حفاظت فیزیکی مجتمع

مرکز پیام حفاظت 

 فیزیکی

06613166 

 06612660 تاسیسات

 06606332 آژانس کانون

 06623666 سلف سرویس

 06101323 - 06101363 مشهدذوب

 06620333-1 مرکز تلفن

 

 مجتمع علوم انسانی

 06620263 ریاست مجتمع 

 06620266 معاونت

 06620262 گروه الهیات

 06620266 گروه تاریخ

 06620026 - 06620336 مرکز تلفن

 

پیراپزشکیدانشکده   

 06623266 ریاست دانشکده

06602331 - 3 مرکز تلفن  

 

 دانشکده هنر و معماری

 06632161 ریاست دانشکده

  06612203 معاون آموزشی

 06632666 مدیر پژوهشی

  06626012 امور عمومی

 06611626 اسالمیدفتر فرهنگ 

 طراحی صنعتی و

 نقاشی

06606362  

 06612623 گروه معماری

 06613613 گروه شهرسازی

 06606613 مرکز تلفن

 

 دانشکده علوم پایه راهنمایی

فکس  06302232 ریاست دانشکده
06316613 

 06326222 آموزش دانشکده

 06303223 مرکز کامپیوتر

 06316166 سمعی و بصری

 06330363 دفتر فرهنگ اسالمی

 06316603 امور عمومی

 06360333 امور مالی

 06326126 تاسیسات

 06332666 انتظامات

 06306363 گروه زیست شناسی

 06332013 گروه شیمی

کارشناسان گروه 
 شیمی

06323261 

 06326326 - 06306333 مرکز تلفن
 

 دانشکده پزشکی

 01163336 ریاست دانشکده

 01113636 دفتر بالینی

 01163336 معاون علوم پایه

 01163336 دفتر فرهنگ اسالمی

 01163332 - 3 تلفن مرکز
 

 الهیهدانشکده 

 06136161 ریاست دانشکده

 06136166 معاون پژوهشی

 06136162 آموزش

 06136166 علوم تربیتی

 06136160 امور عمومی

 06136163 گروه زمین شناسی

 06136133 مرکز تلفن

 

 حقوق و علوم سیاسیدانشکده 

 06606226 ریاست دانشکده

 06606223 آموزش

 06622063 امور عمومی

 06611633 گروه حقوق

 06626633 علوم سیاسیگروه 

 06603260 گروه زبان انگلیسی

 06622062 گروه زبان فرانسه

 06626636 بسیج دانشجویی

 06631366 دفتر فرهنگ اسالمی

 06606363 - 6 مرکز تلفن

 

 بیمارستان آریا

 01126323 ریاست 

 01133363 مدیر داخلی

 01106622 خدمات پرستاری

 01102100 امور مالی 

 01133363 - 3 مرکز تلفن 

 01101611 فکس

 

 بهمن 22بیمارستان 

 01663036 ریاست 

 01662333 امور مالی 

 01666626 - 2 مرکز تلفن 

 


