
 ردیف
ٍاحذ  -داًؽکذُ

 آهَزؼی

کبرؼٌبظبى  داخلی   –تلفي 

 آهَزؼی ٍ گرٍُ
 اهَر هحَلِ

1 

 ادارُ آهَزغ کل

 تلفي8

04867663 

04867604 

04866367 

 

 داخلی 837

 خبًن زهبًی

 کبرؼٌبض ًقل ٍ اًتقبالت -

 هعبدلعبزی -

 هَارد خبؾ -

اعالم رتبِ بٌذی بِ دفبتر اظتعذاد  -

 درخؽبى ٍظبیر هَظعبت

 کبرؼٌبض اهَر داًؽجَیبى کبرؼٌبظی هْرببىخبًن  داخلی 088

 کبرؼٌبض فبرغ التحصیالى خبًن جبًبخػ داخلی 813

 کبرؼٌبض اهَر آهَزؼی کبرؼٌبظی ارؼذ آقبی ریؽْری داخلی 810

 داخلی 864
 خبًن َّظپیبى

 کبرؼٌبض اهَر آهَزؼی دکتری  -

 ًظبم ٍظیفِ  -

 داخلی 014
 هعئَل ظبهبًِ آقبی صذری

8 

 حفبظت ٍ هرهت

 تلفي8

04856563 

04856461 

04834315 

 داخلی 161

 خبًن اظتکی

 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی 

 هرهت آثبر)کبرؼٌبظی(  -

هرهت اؼیب فرٌّگی ٍ تبریخی)ارؼذ ٍ  -

 دکتری( 

 ببظتبى ؼٌبظی)ارؼذ ٍ دکتری( -

 داخلی 168

 خبًن ؼوط

 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی 

 )کبرؼٌبظی، ارؼذ ٍ دکتری(هرهت بٌب -

 ببظتبى ظٌجی)ارؼذ(-

 داخلی 163

 خبًن خبًی

کبرؼٌبض گرٍُ هرهت آثبر)کبرؼٌبظی(، 

هرهت اؼیب فرٌّگی ٍ تبریخی )ارؼذ ٍ 

 ٍ ببظتبى ظٌجی)ارؼذ دکتری(

 داخلی 167
 خبًن کبیری

گرٍُ هرهت بٌب)کبرؼٌبظی، ارؼذ ٍ 

 دکتری(

 ؼٌبظی )ارؼذ ٍ دکتری(ببظتبى  آقبی گلکبر داخلی 107

 داخلی 108
 ظبیت داًؽکذُ آقبی اشدری

 ITاعالم تلفه َاي ارتباطي داوشجًيان با كارشىاسان آمًزش ي ياحد  -4اطالعيٍ شمارٌ 

داًؽجَیبى هحترم هی تَاًٌذ از طریق تلفي ّبی توبض زیر ظَاالت آهَزؼی خَد را بب کبرؼٌبظبى داًؽکذُ ٍ یب 

 ّر داًؽکذُ هطرح ًوبیٌذ.  ITکبرؼٌبظبى آهَزغ کل ٍ ٍاحذ 



0 

 هعوبری ٍ ؼْرظبزی

 تلفي 8

08881443 

08833330 

08836416 

08817380 

 داخلی 863

 

 خبًن یَظفبى

 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی 

 هٌْذظی هعوبری)کبرؼٌبظی ٍ ارؼذ( -

 هطبلعبت هعوبری)ارؼذ( -

08817380 

 داخلی 863

 خبًن عبهلیبى 

 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی 

طراحی صٌعتی)کبرؼٌبظی، برًبهِ  -

 ریسی ؼْری)ارؼذ(، 

 طراحی ؼْری )ارؼذ(  -

 هٌْذظی ؼْرظبزی)کبرؼٌبظی(  -

 داخلی 833
 آقبی اهبهی

 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی 

 ؼْرظبزی ٍ هعوبری)دکتری( -

08816115 

  860داخلی 
 خبًن خَرؼیذی

کبرؼٌبض گرٍُ آهَزؼی 

 ؼْرظبزی)کبرؼٌبظی، ارؼذ(

08816833 

 884داخلی 
 خبًن آتؽبٌذ

کبرؼٌبض گرٍُ آهَزؼی 

 هعوبری)کبرؼٌبظی، ارؼذ(

 داخلی 883
 خبًن کیخبیی

کبرؼٌبض گرٍُ ّبی آهَزؼی هعوبری ٍ 

 ؼْرظبزی)دکتری(

08816164 

 آقبی ظیذًب 866داخلی 
صٌعتی کبرؼٌبض گرٍُ آهَزؼی طراحی 

 )کبرؼٌبظی(

 ظبیت داًؽکذُ بیگی آقبی 866داخلی 
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 داًؽکذُ ٌّرّبی

 تجعوی

 8 تلفي

04848461 

04848468 

04848460 

 

 

 

04864630   

 103داخلی
 خبًن رضبیی

 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی

 عکبظی، -

 ًقبؼی، -

 آٌّگعبزی -

04864630 

 187داخلی 
 خبًن هختبری

 آهَزؼی گرٍُ ّبیکبرؼٌبض خذهبت 

 ارتببط تصَیری، -

 تصَیرظبزی -

04864631 

 114داخلی 
 کبرؼٌبض گرٍُ ارتببط تصَیری خبًن اعتوبدی

04864638 

 110داخلی

 آقبی صفبیی

 خبًن هحوذی
 کبرؼٌبض گرٍُ ًقبؼی

04834311 

 داخلی117
 کبرؼٌبض گرٍُ عکبظی آقبی غفراًی

 کبرؼٌبض گرٍُ آٌّگعبزی خبًن ؼیؽِ گر -

 ظبیت داًؽکذُ فرد حیذری آقبی داخلی 183



 

3 

داًؽکذُ صٌبیع 

 دظتی

 تلفي8

08815381 

08815346 

 

37000183506 

 186داخلی 

آقبی  

 هجذالحعیٌی

 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی 

 کتببت ٍ ًگبرگری -

 فرغ،  -

 ًقبؼی ایراًی -

 ٌّر اظالهی -

 صٌبیع دظتی -

 186داخلی 

 خبًن ؼفیعی

 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی 

 کتببت ٍ ًگبرگری -

 فرغ،  -

 ًقبؼی ایراًی -

 ٌّر اظالهی -

 صٌبیع دظتی -

 کبرؼٌبض گرٍُ صٌبیع دظتی آقبی بکبیی داخلی 101

 کبرؼٌبض گرٍُ فرغ آقبی ریوبز داخلی 108

 کبرؼٌبض گرٍُ ٌّر اظالهی آقبی ؼجبعی داخلی 117

 کبرؼٌبض گرٍُ کتببت ٍ ًگبرگری خبًن ثریب هحوذی داخلی  103

106- 183 

 داخلی

 آقبی آزرم

 آقبی ؼجبعی
 ظبیت داًؽکذُ

4 

داًؽکذُ پصٍّؽْبی 

 عبلی ٌّر ٍ کبرآفریٌی

 تلفي 8

04866067 

04848318 

 داخلی 867

 خبًن پْلَاى زادُ

آهَزؼی گرٍُ ّبی کبرؼٌبض خذهبت 

پصٍّػ  -جْبًگردی)ارؼذ(

 ٌّر)کبرؼٌبظی، ارؼذ ٍ دکتری(

 داخلی 873

04848318 
 خبًن درٍیؽی

هَزُ  کبرؼٌبض آهَزغ  هذیریت هَزُ ٍ

ٍ گردؼگری  )ارؼذ ٍ کبرؼٌبظی(

 )کبرؼٌبظی(

 گرٍُ هذیریت هَزُ ٍ هَزُ

04866067 

 117داخلی  
 پصٍّػ ٌّردکتری ٍ  ارؼذ گرٍُ  آقبی ظلطبى پَر

 گرٍُ اقتصبد آقبی چراغی داخلی116

 گرؼگری ٍ جْبًگردی عبرف زادُ داخلی 857

 ظبیت داًؽکذُ خبًن کبیری داخلی 830

5 
 هعبرف ٍ گرٍُ عوَهی

 اظالهی

04848840 

 006داخلی 

 کبرؼٌبض گرٍُ عوَهی ٍهعبرف اظالهی خبًن هیرزاخبًی

6 

دفتر تحصیالت 

 تکویلی

 تلفي 8

04867604 

04867663 

 هعئَل دفتر خبًن جعفری 066داخلی 


