منتخبی از شماره تلفنهای داخلی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

کد پستی 37491-55435 :صندوق پستی37185-3688 :

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی حوزه ریاست و روابط عمومی
 1445میراحمدی  6706شیخ حسینی  6854رئیس پژوهشگاه  6733موسوی مجاب
یوسفی مقدم  1113عصاری
مهرآبادی
میری
6823
عامری نژاد  6851آل سیدغفور  6857دفتر رئیس 6716
اکبر قنبری  1114ظاهری
 1430متین فر

عابدی

 1343فالح

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت ایزدهی
مطهری فر 6734

حیدری چراتی

 6858بدرآبادی  6855محمود حائری 6716

6926

بنی حسن
صفری فروشانی

 6919ذاکرخمی  6922احمدیان

 6711رضایی

 7602ثناگوئی زاده  7634پاپی جوهرزاده  6864غریب

بهارلو (مسئول دفتر)

7603

خانی (پژوهش)

 7665عموحسینی  6821عابدینی

فالح زاده  6921حسنپور  6917خراسانی زاده 7652

جعفرزاده  6867عراقی
لطفی

رزاقی موسوی  6924نجفی نژاد 6923

 6868سادین

پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی احمدزاده
الهینژاد
شریفی

6738

عباسی

6939

 8557فانی (پژوهش) 8657

 6940وحید شریفی 8505

 6869صالحی امیری  6799آهنگر
 6874آزرم

یعقوبنژاد

6705و6572

پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی بابایی زاده  6703آقازاده
سوری

 6705نقوی

ابراهیمی

 6709دانش

 6842واهبی
 6847شاوه ئی

شاملی

 6850سوری

6848

ناصری صدر  6845رمضانی

مجتبی یعقوبنژاد

علیزاده

 6846بابامیر

اقوام کرباسی

 6849نیکو

6841

پژوهشکده اخالق و معنویت
علیزاده

کمالالدین 6708

گروه برنامهریزی و بودجه

6810

هاشمی سیسخت

6811

 6736دهقان نصیری

 6861دشتکی

شکوری

 6862مزینانی

 6933قربانی

 6877نقی جالل آبادی

 6928خازن

صرامی

6713

جعفری
صالحی مازندرانی

 6885غفاری

 6881صالحی(آوینی) 6715

نوروزی

ادارة فناوری اطالعات
 6836شیردل

 6932متین فر

 6929بختیاری
 6930دانش پژوه  6839پیشیار
6835

نوروزی فیروز

انصاری (بوستان)

 1157شریعتی

 6902آقانژاد

خادمی کوشا  6886رشیدزاده  6884ترابی پوده  6897موالیی آرانی 6906
6904

محمدهاشمی  6898اولیائی

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

رحیمی فردوئی

1128

حوزه ریاست دفتر

حقپرست(تایمشیت)

1272

قلی پور (وصال)

5525

علی مخدوم  2606ذبیح زاده 2636

رحیمی صفری(تایمشیت)

5524

ساجدی

حافظی(حراست)

جذب و گزینش
سیدمحمود موسوی

احمد متقی 1256
سیدعباس حسینی

3488

اصغرزاده(مصاحبه)

بوستان کتاب 2630

اداره امور مالی و ذیحسابی
6501

ضائفی

سالن همایش غدیر

2616

صادقی دهنوی  6647پیش شماره ستاد

3115

253115

پیش شماره پژوهشگاه

3115

253115

نمابر دبیرخانه منابع انسانی

5650

31155650

اقبالی (کارپرداز)

6502

6500

اداره کل پشتیبانی
سیدعلی حسینی

پناهی

 1391اکبری

صندوق قرض الحسنه

 2609شکاری

 1429مدیر عامل

2608

 2610مسئول دفتر  3051فروزش

1171

آرایشگاه ستاد

 2611موتوری

1137

2601

1392

اداره بیمه و رفاه

مرکز ملی پاسخگویی

حائری نژاد (معاون)

 3050وفایی

3082

3052

 3055موسوی(وام) 3054

صندوق پردیسان 5588

مرکز برنامه ریزی و نظارت
میرزایی(م دفتر) 2802

علیمردانی(توسعه)

5522

معاونت فضای مجازی ،هنر ورسانه هانی (قائم مقام) 2643

میرزایی(فرایند)

1365

محمدرضا شرعی

2675

میالد کریمی(مشاغل)

 2676عبداللهیان 1265

تکمیل درمان

1141

شیخ االسالمی

3116

سیدهادی حسینی (کارگزین)

2843

امینی قمی(احکام)

 2677احمد رضایی

1402

آرایشگاه ستاد

1137

حاجی میرزایی

 3116علی وامق 3125

سیدمصطفی واردی

1266

آرایشگاه مرکزی

2757

احمدنژاد کریمی

3111

احمدی پور 1160

آرایشگاه ساالریه

6150

آرایشگاه پردیسان

6689

محمدحسین بهشتی

1312

علی عطوفی 1304

1270

آناهید

امور مالی و ذی حسابی

محمد چگنی 2613

 6949مرکز آموزش گلزار 4448

6150

3105

 1136اسداله فقیهی  2723حامد(عملکرد) 2686

2703

بستاوند زیرزمین

6936

 6647مؤسسه معصومیه 6137

مؤمن حجازی (زیرساخت)

غالمعباس موسوی

حسین رمضانی

مالگلی

 6892زیرزمین
 6969تأسیسات 6511

محمدی(تأسیسات)

دانشگاه باقرالعلوم

3213

253313

نظامدوست(سازمانی)

عباس کلهر(حفاظت)

1140

مراکز وابسته دفتر

 5530موحدی فر 1355

2614

اسداله ابراهیمی

6693

آبدارخانه طبقه 3

6613

هوشیاری  2704صالحی نیا 1452

هاشمیان

2606

 6818علیرضا عالمی 6602

معمارپور

1410

1379

احمد احسانی

 6665مهدی فراتی 6632

کرد فیروزجایی

 6900حق شناس 6693

میهندوست 6562

اداره امور حقوقی و مجلس

مریجی

 6600پاکدامن

6614

6935

رحیمی صفری(ارزشیابی)

اکبری ملکآبادی

2706

موسیوند

 1162اسدزاده

32136650

دانشگاه باقرالعلوم(ع)
6504

 6819ابوالفضل فتحی  6665ستوده آرانی 6520

اداره امور پشتیبانی

 5524امیدی

1128

مولوی(دبیرخانه)

آبدارخانه همکف

6554

کارتکس خراسان 8513

حق شناس

 1128احمدی پور  1259رحیمی فردوئی 2678
قنبری(چارگون)

اداره حراست و حفاظت

اخلی

6891

اداره آموزش و ارزشیابی

کافی(تایمشیت)

جعفری

پاکدامن

6504

محمداحسان اشعری

اداره کارگزینی

 6889رجائی

6880

اداره منابع انسانی

1257

 5521پوررضا

2606

جوزدانی

6838

 2629علیرشیدی 1361

بختیاری زاده

محمدحسین حمیدی راد

کارتکس تهران 4546

آرایشگاه پردیسان

6689

6840

اداره نشر
 1170بهرام زاده 1164

انبار کتاب نشر

دفتر تبلیغات اسالمی
هیات امناء دفتر
محمد بیگی  1116ابوالقاسم سلیمانی 2633

کارتکس دانشگاه 6671

سالن همایش غدیر

2617

بداقی

 6714قهستانی 6899

ثنایی

 6946ضیایی

6948

کارتکس معصومیه

6137

کارتکس خوزستان

6700

6696

 6931مختارزاده 6590

6650

آصف آگاه

احمد غریبی  6944زارعی

6945

کارتکس مرکز فرهنگ

1280

آبدارخانه ط  3دانشگاه

6613

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی

1163

 6887علیاکبریان 6888

کارتکس ساختمان خ معلم

1313

احسانی

پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی انصاری

 6712گودرزی

3107

آبدارخانه ط 6676 3

شمس
طباطبایی،
1271
 -تکیهای 1271

معاونت منابع انسانی وپشتیبانی

31156798 6798

پژوهشکده فقه و حقوق
نادری درباغشاهی

کارتکس ساختمان صفائیه

آبدارخانه ط 6879 2

رحیمی

محمدرضا معلم

6934

 6882بابایی

بذرافشان 1435

اکبری معلم  6807محمدی فرد 6808

مهدی محدثی

عالمی فرد

 1255هاشمزاده 1435

کارتکس ساختمان دورشهر

پیرنظریان 6947

5561

مرکز احیاء آثار اسالمی

 6860اسدعلیزاده

6883

32136610 6610

کارتکس و نگهبانی
کارتکس دفتر مرکزی

 6815محمدی فرد 31156808 6808

-

6914

مجله اسالم و مطالعات فرهنگی

1213

سعادت

اداره امور هیأت علمی

 6831هیئتی

1413

مجله نقد و نظر

 3413آبدارخانه ط 6908 1

فتحی سندی

 6813ایران پور

محمود حسنزاده

6737

شاکرنژاد
بوسلیکی  6878اسالمی
6876و6875

 6830میرعرب

 6844محمد کریمی  6809نجیبی
 6843مهرگان

 6707مرادی

6829

عیسی موسی زاده

 6802کهساری  6805جامهداران

 6834موسویپور  6833سادات فخر

 6828طباطبایی  6814علی آبادی 31156797 6797
واردی کوالیی

1425

مجله آیینه پژوهش

6895

پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی

سلیمانی

سیدحسین موسوی

6912

مجله فقه و حوزه

 6803علیرضا حسنزاده  1432مجله آیینه پژوهش

 6872جهانی پور  6801میرخلیلی 6804

جهانی پور 6801
6812

مصطفوی

2620

مجله فقه و حوزه

اداره کتابخانهها و اسناد

علی شفیعی  8566کریم ابراهیمی

شاهرخی 6941

مجالت

 6870گروه برنامهریزی و ارزیابی پژوهشی مهدوی راد

پژوهشکده اسالم تمدنی مشهد
 6739ربیعی

فیروز گراوند

جهانگیری 6702

6856

 6913میرحسینی 6910

6800

مرکز همکاریهای علمی و بینالملل

 6735کاظمی نسب

قاضی خانی

6817

محمدرضا بهروز

 6852کاظمی

 6671جامهداران

 6914سعادتفر 6909

معاونت پژوهش پژوهشگاه

امین ناصرپور

شریف لک زایی

اداره نشریات
امیدی

6824

 6921پژوهشکده الهیات و خانواده اصفهان اسفندیار

نورمحمدی 6920

یوسفی چناری

 6816یعقوب نژاد 6701

6859

اکبریان

 6853تیموری

اداره حراست
 6890نگهبانی

1400/02/30

اصغر حمیدی راد

 1238متقیان
عبدالحمید سرودلیر

مهدی شکوهی

 1129ایمانی
 1173کلهرنژاد
1305

خسروآبادی 1307

نادر اصغرزاده

اداره روابط عمومی

 1414نوروزنژاد

2625

موسوی عبادی

 1409قربانزاده

2727

سیدعباس حسینی

 2786کاظمی(اعزام)

سیدعلیرضا حسینی

 3177عباس پیرنظریان 5532

قلی پور (وصال)

5525

مرکز ملی پاسخگویی

2764

2756

سیدمهدی موسوی

5520

6141

معاونت فرهنگی و تبلیغی
 6104اصغری
اصغری
 1225علیرضا محمدی  6104قنادیان
روستاآزاد  2626جباری

1302
1320

سلمان رمضانی

حجت پیشیار

ربانینژاد(اعزام)

عبداللهی(اعزام)

 1208منصوری

1223

 1295ساالری نژاد

1206

1295

عباسزاده(اعزام نخبه)

6102
6158

مؤسسه فردوس وسف

 1260مهدی قربانی 2651

مسئول دفتر 2652

