
 حوزه ریاست

 دفتشسیبػت 973 >=<7=8>9 کیبًی آلبی دکتش

 آلبی اثشاّیوی

 آلبی کبٍیبى پَس

 خبًن یگبًِ

9<8<8<3> 88: 

99< 

 کبسؿٌبػی حَصُ سیبػت

 ;:8 8377>8>9 آلبی دکتش ًصش

8;; 

دفتش طشح ٍ ثشًبهِ ٍ 

 خبًن کبسٍاى ثَدخِ
 بى داهبدی ٍ ؿیشاًیالبی

آلبی دکتشاهبهی  

 گلجيخبًن 

9<8<?7<= 8=8 

88< 

سٍاثط ػلوی ٍ اهَس 

 ثیي الولل

 =88 7=??>8>9 آلبی خجبسی

88> 

83; 

 سٍاثط ػوَهی

 آلبی ّذاًٍذ

 خبًن سئیؼی

 اهَسؿبّذ ٍ ایثبسگش >:8 <;7?>8>9 خبًن فضل الْی

 8878>8>9 آلبی دکتش کیبًی

9<8<?7<3 
933 

8>8 

8:> 

99: 

98: 

9:; 

 دفتش فٌی ٍ ػوشاًی

 هٌْذع ؿَاخیآلبی 

 آلبی غفشاًی

 آلبی صبدلیبى 

 

 آلبی اکجشی 

 ;>77;8>9 آلبی ؿَسؿیٌی

9<8<8<3< 
97= 

 

 حشاػت

 خبًن لبساخبًی 

 آلبی یَػفی

 آلبی اػذپَس

 خبًن ػشة ثیگ

 آلبی دٌَّی 
 

 

 
97= 

889 

998 

877 

8=7 

 

حفبظت فیضیكی ٍ 

 اًتظبهبت

 ;89 ;3>8>8>9 ػَلیْبآلبی هٌْذع حبج س

8<> 

8<< 

 

 فٌبٍسی اطالػبت

(IT) 

 خبًن هٌْذع غجشایی

 خبًن هٌْذع خالیش

  خبًن دکتش آصادی

9<8<833: 

 
 
 
 

9<8<?7;= 

 

83< 

8=9 

 

887 

8>9 

 

 دفتش ًظبست ٍ اسصیبثی

 
 
 
 
 

 دثیشخبًِ خزة ّیئت ػلوی

 خبًن هْشیبس

 آلبی آلبیی

 خبًن ػلطبًی

 ٍیآلبی پیش

    

    

    

    

    

 هقام هعظن رهبرینواینذگی دفتر نهاد 

 هؼٍَل >89 9>88>8>9 حدت االػالم اثطحی 

 

 حوزه هعاونت اداری و هالی

 ?93 8;:::8>9 آلبی هٌْذع هؼیٌی

93? 

 هؼبٍى اداسی ٍ هبلی

 خبًن حجیت اللْی

 9;:::8>9 آلبی حیذسی فشد

9<8<883; 

978 

9;3 

939

9:= 

99? 

 اداسی ٍ پـتیجبًی

 ثكبئی  هٌْذع آلبی 

 خبًن صبدلی 

 آلبی دسدؿتی 

 آلبی هحوَدی 

هـبٍس حل اختالف  :97  خبًن ؿیـِ گش

 داًـدَیی

 ّؼتِ  گضیٌؾ 7<8  

 ::8 >;7?>8>9 آلبی هَهٌی

8:9 

8<: 

 کبس گضیٌی

 آلبی اثَطبلجی

  بىآلبی ػدبدی

 خبًن سخجی

 خبًن ثْشاهی

9<8<?7<> 89= 

8>3 

 اهَس لشاسدادّب

  خبًن ػلیوی

9<8:?>:7 

93; 

993

997 

8<; 

 

 خبًن هحوذی دثیشخبًِ

 خبًن یَػفیبى

 آلبی اصفْبًی

 ?:>8>8>9 آلبی هؼیٌی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9<8<?7<? 

938 

93: 

8<3 

9>3 

8;= 

8<7 

8<8 

8<9 

8;? 

8>= 

8?9 

 

 

 

 اهَس هبلی

 

 

 

 

 

 دیَاى هحبػجبت

 آلبی پیـكبس

 خبًن لبساخبًی

 خبًن اػتكی 

 آلبی ًظبم صادُ

 آلبی ػظیوی

 آلبی صاسػبى
 کیبًیآلبی 

 آلبی کتیشائی

 آلبی اثَالفضلی

 آلبی گشاًوبیِ

8:8 >>7?>8>9 هٌْذع صذسی آلبی

8;> 

 اداسُ اهَال

 آلبی ػشة ٍ آلبی سیوبص

 3=7?>8>9 آلبی اػالهی

 

9<8<8<3= 

93< 

8;8 

8;: 

8;9 

8;7 

 
 
 

 تذاسکبت

 آلبی ؿبّشخی

 آلبی فْشػت

 خبًن اػتوبدی

 آلبیبى هیشداهبدی ٍ ّوتی 

 اًجبس >;8  آلبی کیبًی

 آلبی خَاًوشدی

    <87 >37<=8>9 آلبی ػجبػپَس

87? 
 ًملیِ

 اهَسفبّی ٍ ثؼیح ;87  آلبی احوذی 

  ثیوِ تكویلی >?8  

 تبػیؼبت ثشق 888  آلبی َّؿوٌذ

 هْوبًؼشا ;=8  ؿْشآثبدی

 837  خبًن هبساطًَیبى 

838 

 هشکض تلفي 

 آثذاسخبًِ ّشاتیبى  ?89  آلبی سهضبًی 

 آثذاسخبًِ هبستبپیتشص :87  آلبی لبػوی 

 آثذاسخبًِ خبچیكیبى  883  آلبی چک

 اًتظبهبت هبستبپیتشص :83  

 اًتظبهبت ّشاتیبى  3;8  

 اًتظبهبت خبچیكیبى  >87  

 ػلف خَاّشاى  9:7  

 حوزه هعاونت فرهنگی

 =>77;8>9 آلبی دکتش ػطبسصادُ

9<8<8<3: 
 هؼبٍى فشٌّگی 937

 خبًن ػؼبدتی 

  سخبئی آلبی دکتش 

9<8<883: 
8:3 

98< 

979 

97? 

983 

97> 

 اهَس فشٌّگی

 آلبی هَهي صادُ

 

 

 ؿیشٍاًی خبًن 

 هیشصاخبًی خبًن 

 هشکض کبسآفشیٌی :<8 8783>8>9 آلبی ثلَسی ًظاد

 حوزه هعاونت دانشجویی

 ;?8 =>77;8>9 آلبی دکتشػطبسصادُ

8>; 

 هؼبٍى داًـدَیی

 آلبی ًظاد

 اهَس  داًـدَیی 898  آلبی ؿدبػی

 خبًن دلَلی

 آلبی دادخَاُ

9<8<8839 83> 

878 

 اهَس سفبّی داًـدَیی

 آلبی ثضسگ صاد

 آلبی صفبس

 اهَس خَاثگبُ ّب 897 =878>8>9

 آلبی ػیذی صادُ

 خبًن احوذی

 93= 

8:7 

 اهَس تغزیِ

 :9<7;==9 آلبی داٍسی

9==<79?< 

 

9==;7>93 

 

 

 

 تشثیت ثذًی

 آلبی ػبسف صادُ

 آلبی  ؿبّملیبى 

 خبًن ًظشی

 خبًن ثیٌب

 آلبی دکتش آخذاًی

 خبًن دکتشسافؼی

9<8<8:7: 88? 

 

893 

 هشکض هـبٍسُ ٍ ثْذاؿت

 پضؿک هؼتوذ

 حوزه هعاونت آهوزشی و تحصیالت تکویلی
 3=??>8>9 آلبی دکتش صبلحی کبخكی

9<8<8339 

 

 

93> 

 

9:9 

هؼبٍى آهَصؿی ٍ 

 خبًن کبؿف تحصیالت تكویلی

 خبًن خبًجخؾ

 خبًن خبًی

 خبًن آسیبیی

?:8  آلبی دکتش للؼِ ًَئی

9::

97; 

هذیش تحصیالت 

 تكویلی

 آهَصؽ دکتشی 
 

 خبًن هْشثبى

  دکتش هشتضَیآلبی 

9<8<89<9 
8?8 

8>< 

873 

879 

988 

83? 

 

 

 اداسُ آهَصؽ
 خبًن َّػپیبى

 خؼفشیخبًن 

 خبًن تَکلی

 خبًن ؿفیؼی

 خبًن صهبًی 

 دفتش اػتؼذادّبی دسخـبى   خبًن کبؿف

 گشٍُ دسٍع ػوَهی ٍ هؼبسف <99  آلبی سٍؿي 

 دانشکذه پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی )خاچیکیاى (

 838 8378>8>9 آلبی دکتش طبّشی

89> 

 ػشپشػت

 خبًن سئیؼی

گشٍُ دکتضی ٍ هذیش  ;>9  خبًن دکتش ًبظشی

 کبسؿٌبػی اسؿذ پظٍّؾ ٌّش

 گشٍُ پظٍّؾ ٌّش :>9  آلبی ػلطبى پَس

هؼبٍى آهَصؿی هَصُ داسی ٍ  7?8  آلبی دکتش ؿفیؼی

 خْبًگشدی
 آلبی اهبهی 

 ػبیت 839  خبًن کجیشی

 خبًن دسٍیـی

 خبًن پْلَاى صادُ

 8?3 

8>? 

 

 دفتش آهَصؽ

98086263-98083698-98083682 

 ارتباط داخلی ساختوانها:پیش شواره 

 721هارتاپیترز به داویذ شواره -

 726هارتاپیترز به توحیذخانه شواره -

 706توحیذخانه به هارتاپیترز شواره -

 700داویذ به هارتاپیترز شواره-

 
 
 
 
 
 
 



 90028876-00222299-90007883دانشکذه هعواری و شهرسازی

 سیبػت داًـكذُ 897  آلبی دکتش هذًی

 دفتش داًـكذُ ::8 >:7<9887 ػیذًبآلبی 

 گشٍُ دکتشی  7;8  خبًن کبظوی ًؼل

 هؼبٍى آهَصؿی 898  آلبی دکتش صهبًی

 877  خبًن دکتش هْشیبس

8;7 

 ػشپشػت هؼبٍى پظٍّـی 

 خبًن کبظوی  دفتش 

 هذیش گشٍُ طشاحی صٌؼتی =88  آلبی هٌْذع ػلی یبسی

 گشٍُ دکتشی هؼوبسیهذیش  893 833<9887 هحوَدیآلبی دکتش 

 دفتشگشٍُ هؼوبسی >88  خبًن آتـجٌذ

 ؿْشػبصی هذیشگشٍُ دکتشی  =87  خبًن دکتش ًؼتشى

 گشٍُ ؿْشػبصی 8:9 =77<9887 خبًن خَسؿیذی

خبًن هٌْذع ػبهلیبى 

 خبًن یَػفبى

 دفتشآهَصؽ 883 

 دفتش سٍاثط فشٌّگی 8:7 78==9887 آلبی آلبدادی

 آهفی تئبتشػبلي  8:8  آلبی آلبدادی

 کبسگبُ ًدبسی ;87  آلبی ؿْش آثبدی

 دفتشًْبد 889 9887:937 

 دفتشًْبدٍاحذخَاّشاى ?89  ؿَؿتشی خبًن

 سیبػت کتبثخبًِ ;89 3>>=9887 آلبی دکتش ثْشاهیبى

 ػفبسؿبتهدوَػِ ػبصی ٍ >89 7>>=9887 آلبی تَػلی

 خْبًوشدی آلبی 

 خبًن ثكتبؽ

 توذیذ اهبًت ٍ :89 

 ثخؾ فٌی  <83  حبخیبىخبًن 

 ثخؾ فٌی  >:8  خبًن هیشهحوذصبدلی

 ثخؾ فٌی    خبًن ؿبیگبى ًیب

 اطالع سػبًی ٍػضَیت <87  آلبی الوبػی

 ًـشیبت سٍصًبهِ هشخغ <89  خبًن هكبسهی 

 هشکضاػٌبد پبیبى ًبهِ ّب ;:8  آلبی کیبًی
 ػبیت <:8  

 دفتش ًظبهت 3;8  آلبی ثبصفب

 خبهؼِ اػالهی ?87  داًـدَ

 ًَاسخبًِ ?:8  داًـدَ

 صیشاکغ 899  آلبی کجیشی

 دفتش کبًًَْبی داًـدَیی =:8  

 آثذاسخبًِ ;88  آلبی حك ؿٌبع

 7اًتظبهبت  888  

 ؿَسای صٌفی =:8  

 ثؼیح =89  

    

    

 98016163-98038271-98016867-98012329دانشکذه هرهت 

 سئیغ داًـكذُ :79 ;37>;8>9 ًبػخیبىآلبی دکتش 

 اطدسی آلبی

 

فكغ

9<8;<37? 
77; 

77< 

 دفتش داًـكذُ

هؼبٍى آهَصؿی ٍ  تحصیالت  778 <37>;8>9 ٍلی ثیگآلبی دکتش 

 تكویلی 

 هؼبٍى پظٍّـی داًـكذُ 3;7  آلبی دکتش حؼیٌی

 هذیش گشٍُ هشهت ثٌب ;79  آلبی دکتش پذسام

  البی دکتش ایشٍاًی

9<8;<37? 

 

 ؿٌبػی ثبػتبىهذیش گشٍُ  783

هذیشگشٍُ هشهت آثبس ٍ ثبػتبى  =79 هحوذیآلبی دکتش 

 ػٌدی

 خبًن اػتكی
 خبًن کیخبئی

 7:7 

7:8 

 آهَصؽ

 گشٍُ ثبػتبى ؿٌبػی  ?79  خبًن ًبدسی

 آثبس هشهت گشٍُ 7:3  خبًن کجیشی

 گشٍُ هشهت ثٌب ?:7  خبًن هحوذی

 ٍاحذ تكثیش =:7  خبًن اهبهی

 آهَصؿی کبسگبّْبی =78  طبّشی آلبی

پبٍیض  ،خبًوْب هؼیجی

 آلبی سؿیذی

 78< 

7:> 

 کتبثخبًِ

 خبًن سیؼوبًچیبى

 خبًن صاّذی

 78> 

79> 

 هؼئَل آصهبیـگبُ

 آصهبیـگبُ

 ػبیت 798 373>;8>9 آلبی هٌْذع خلیلیبى

 هتبلَگشافی >:7  

 سادیَگشافی <77  

 ًظبهت ٍ اهَس ػوَهی ;78  خوـیذیآلبی 

 اػبتیذ ٍ هذیشاىاتبق  >79  

 کبسپشداصی 793 :37>;8>9 آلبی لبػوی

 ػلف داًـدَیی 797 379>;8>9 آلبی ػبثذی

 آثذاسخبًِ ?78  آلبی ػذًبًی

 اًتظبهبت ػَکیبع 799  

 اًتظبهبت داٍیذ :78  

 98016867-98016163گروه عکاسی        دور نگار 

 هذیشگشٍُ ػكبػی =77 <733=8>9 سخجی ًظادآلبی 

 کبسؿٌبع آهَصؿی ::7 378>;8>9 خبًن ثٌذُ خذا

 دفتش گشٍُ ?77 377>;8>9 آلبی ثشٍهٌذ

 الثشاتَاس ;:7  

 آثذاس خبًِ 787  

 اًتظبهبت  7:9  

 هرکس تخصصی رشذ

   989:9:88 غبئی آلبی 

    

 98080867-0دانشکذه هنرهای تجسوی و کاربردی 

 ;77 9<>8>8>9 صبدلیبى آلبی

77: 

 داًـكذُسئیغ 

 آلبی خلذی دفتش داًـكذُ

 788  آلبی سٍحبًی

78< 

 هؼبٍى آهَصؿی ـ پظٍّـی

 خبًن هؼیٌی دفتش هؼبًٍت

 ;79 :;:><8>9 خبًن دکتش ًبظشی 

79< 

ػشپشػت گشٍُ دکتشی پظٍّؾ ٌّش 

 دفتش گشٍُ دکتشی پظٍّؾ ٌّش

 آلبی ػلطبًپَس

 کبسگبُ چبح :79  آلبی صٌیغ صادُ

 )گشافیک(

 خبًن خبهِ طحبف

 خبًن هختبسی

9<8><:;9 793 

78? 

 آهَصؽ داًـكذُ

 هذیش گشٍُ گشافیک =77  آلبی دکتش فذایی

 هتصذی اهَس دفتش گشافیک >77 7;:><8>9 خبًن سضبیی

 هذیش گشٍُ ًمبؿی 789 ?::><8>9 آلبی حبهذی

 هتصذی اهَس دفتشی ًمبؿی 779  صفبئی آلبی

 )ًمبؿی( کبسگبُ چبح ;78  آلبی لشثبًی

 هذیش گشٍُ صٌبیغ دػتی :78  آلبی دکتش رکشیبیی

 هتصذی اهَسدفتشی صٌبیغ دػتی ?77 8;:><8>9 سیـْشیآلبی 

 کبسگبُ چَة =78  آلبی صفبس

 کبسگبُ فلض <78  آلبی ؿبّملیبى
 کتبثخبًِ 787  آلبی هٌصَسی -خبًن چٌگیض

 اهَس ػوَهی :77  آلبی  خلذی

 دفتشًْبد 797  آلبی ؿبّیي

 ػبیت 783  آلبی حیذسی

 دفتش اًدوي ػلوی  =79  

 آثذاسخبًِ 798  آلبی کشیوی

 اًتظبهبت 777  

 کبسگبُ ّبی داًـكذُ ٌّش ادیبى 778  آلبی هدلؼی

 98066961-6دانشکذه پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی 

 آلبی دکتش طبّشی

 آلبی دٍخِ

9<8>>9>? 788 

77; 

 سئیغ داًـكذُ

 دفتش داًـكذُ

 صٌبیغ دػتی  797  آلبی دکتش ًدبسپَس

 آهَصؽ 783  خبًن ؿوغ

 آلبی ثیذسام 

 آلبی چشاغی 

 779 

77> 

 هذیش گشٍُ التصبدکبسآفشیٌی ٌّش

 

 دفتش گشٍُ

 خبًن دکتش صبثش

 آلبی ؿدبػی 

 793 

77? 

 هذیش گشٍُ ٌّش اػالهی

 دفتش گشٍُ 

 اهَس ػوَهی >77  البی دٍخِ

 آلبی ًصیشی 

 آلبی ثْـتی 

 کتبثخبًِ =78 

 ػبیت 789  آلبی هٌْذع کٌبسی

 آثذاسخبًِ 778  آلبی خوبلیبى 

 اًتظبهبت 777  

 98882906-98882133-98818108هعاونت پژوهشی 

 آلبی دکتش ثمفی

 خبًن ػلطبًی

 87 

8> 

 هؼبًٍت پظٍّـی

 هذیش اهَس پظٍّـی   آلبی دکتش کشیوی

دفتش استجبطبت ػلوی ٍ  :8  خبًن فبسؽ

 پظٍّـی

 خبًن ػلطبًی

 خبًن ػبػذی

 8> 

98 

 اًتـبسات

 دثیشخبًِ

دفتش پظٍّؾ ّبی  ;7  آلبی غبیی

 کبسثشدی ٍ فٌبٍسی

 خبًن ثـبٍسد

 خبًن ثختیبسی

دفتش ًـشیِ هطبلؼبت تطجیمی  =7 

 ٌّش

 آثذاسخبًِ <7  

 دفتش پظٍّؾ ?7  آلبی غبیی

 دفتش فٌبٍسی ٍ اطالػبت 93  آلبی آصسم

 دفتش ًـشیِ هشهت 88  آلبی ًصشالْی

 دفتش طشح ٍ ثشًبهِ 89  خبًن حبج ّبدیبى

 78  ثختیبسیخبًن 

 

دفتش ًـشیِ هطبلؼبت 

 تطجیمی ٌّش

 دفتش ًـشیِ پظٍّؾ ٌّش ;8  خبًن ًَیذ صادُ

 تذاسکبت >8  آلبی خؼفشًیب

 اًتظبهبت 77  آلبی صجَسی

           90071328دور نگار -9 0071307دانشکذه صنایع دستی 

آلبی دکتش خَاخِ 

 احوذ ػطبسی

9887=;33 

 
787 

788 

 سئیغ داًـكذُ
 

 خبًن هٌصَسی هتصذی اهَس دفتشی

 خبًن حكیویبى

 البی  احوذی

 آلبی فشیذاًی

9888;>3= 797 

798 

 هذیش گشٍُ فشؽ

 البی ثشاسی

 خبًن هحوذی

9887=:<? 78? 

793 

گشٍُ کتبثت ٍ 

 ًگبسگشی

 آصهبیـگبُ 799  خبًن تَکلی

 اهَس ػوَهی 797  صفبسآلبی 

 کتبثخبًِ <78  البی  خْبًوشدی

 اهَصؽ :78  البی هدذالحؼیٌی

 ػبیت ;78  آلبی گلكبس

 آثذاسخبًِ 783  آلبی هحوذی

 ;?سٍاثط ػوَهی داًـگبُ ٌّش اصفْبى هْش


