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 حفبظت ٍ هرهت

 تلفي:

58726263 

58726861 

58738212 

 خبًن اظتکی داخلی 141

 ّبی کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی رؼتِ

 هرهت آثبر)کبرؼٌبظی(  -

 هرهت اؼیب فرٌّگی ٍ تبریخی)ارؼذ ٍ دکتری(  -

 ؼٌبظی)ارؼذ ٍ دکتری(ببظتبى  -

 خبًن ؼوط داخلی 147

 ّبی رؼتِکبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی 

 هرهت بٌب )کبرؼٌبظی، ارؼذ ٍ دکتری( -

 ببظتبى ظٌجی)ارؼذ( -

 خبًن خبًی داخلی 142

 ّبی کبرؼٌبض گرٍُ 

  هرهت آثبر)کبرؼٌبظی( -

  هرهت اؼیب فرٌّگی ٍ تبریخی )ارؼذ ٍ دکتری( -

 ببظتبى ظٌجی)ارؼذ  -

 )کبرؼٌبظی، ارؼذ ٍ دکتری( گرٍُ هرهت بٌب کبیریهرین خبًن  داخلی 141

 ببظتبى ؼٌبظی )ارؼذ ٍ دکتری( آقبی گلکبر داخلی 151

 ظبیت داًؽکذُ کبیریخبًن ظویرا  داخلی 157
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 هعوبری ٍ ؼْرظبزی

 تلفي :

57771883 

57722225 

57724816 

 742داخلی 

 خبًن یَظفبى 57711275

  ٌبض خذهبت آهَزؼی رؼتِ کبرؼ

 هٌْذظی هعوبری)کبرؼٌبظی ٍ ارؼذ( -

 هطبلعبت هعوبری)ارؼذ( -

 خبًن عبهلیبى 57711275

  ض خذهبت آهَزؼی رؼتِکبرؼٌب

طراحی صٌعتی)کبرؼٌبظی، برًبهِ ریسی  -

 ؼْری)ارؼذ(، 

 طراحی ؼْری )ارؼذ(  -

 هٌْذظی ؼْرظبزی)کبرؼٌبظی(  -

 آقبی اهبهی داخلی 732
 کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی گرٍُ ّبی 

 ؼْرظبزی ٍ هعوبری)دکتری( -

57716112 

  745داخلی 
 خبًن خَرؼیذی

کبرؼٌبض گرٍُ آهَزؼی ؼْرظبزی)کبرؼٌبظی، 

 ارؼذ(

57716722 

 778داخلی 
 کبرؼٌبض گرٍُ آهَزؼی هعوبری)کبرؼٌبظی، ارؼذ( خبًن آتؽبٌذ

 ITتلفن هاي ارتباطي دانشجويان با كارشناسان آموزش و واحد 
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 هعوبری ٍ ؼْرظبزیاداهِ 

 

 کیخبییخبًن  داخلی 772
کبرؼٌبض گرٍُ ّبی آهَزؼی هعوبری ٍ 

 ؼْرظبزی)دکتری(

57716148 

 744داخلی 
 آقبی ظیذًب

کبرؼٌبض گرٍُ آهَزؼی طراحی صٌعتی 

 )کبرؼٌبظی(

 ظبیت داًؽکذُ بیگی آقبی 746داخلی 
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 داًؽکذُ ٌّرّبی

 تجعوی

 : تلفي

58787861 

58787867 

58787865 

 

 

 

58768435   

 152داخلی
 رضبییخبًن 

 رؼتِکبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی 

 ًقبؼی، -

 آٌّگعبزی -

58768435 

 171داخلی 
 خبًن هختبری

 رؼتِکبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی 

 ارتببط تصَیری، -

 تصَیرظبزی -

 عکبظی -

58768431 

 118داخلی 
 کبرؼٌبض گرٍُ ارتببط تصَیری خبًن اعتوبدی

58768437 

 115داخلی
 کبرؼٌبض گرٍُ ًقبؼی آقبی صفبیی

58738211 

 داخلی111
 کبرؼٌبض گرٍُ عکبظی آقبی غفراًی

 کبرؼٌبض گرٍُ آٌّگعبزی خبًن ؼیؽِ گر داخلی 173

 ظبیت داًؽکذُ فرد حیذری آقبی داخلی 172
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 داًؽکذُ صٌبیع دظتی

 تلفي:

57712371 

57712384 

 

21555173254 

 

 174داخلی 

 آقبی هجذالحعیٌی

 ّبی  کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی رؼتِ

 کتببت ٍ ًگبرگری -

 فرغ،  -

 ًقبؼی ایراًی -

 ًگبرگری گرایػهقطع ارؼذ  ٌّر اظالهی -
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 اداهِ 

 داًؽکذُ صٌبیع دظتی

 

 خبًن ؼفیعی 174داخلی 

 ّبی  هبت آهَزؼی رؼتِکبرؼٌبض خذ

کبرؼٌبظی، ارؼذ گرایػ هطبلعبت ) ٌّر اظالهی -

 (تطبیقی

 (ارؼذ ،کبرؼٌبظی ) صٌبیع دظتی -

 تبریخ ٌّر ایراى اظالهی -

 صٌبیع دظتی کبرؼٌبض گرٍُ آقبی بکبیی داخلی 151

 کبرؼٌبض گرٍُ فرغ آقبی ریوبز داخلی 157

 کبرؼٌبض گرٍُ ٌّر اظالهی آقبی ؼجبعی داخلی 111

 کبرؼٌبض گرٍُ کتببت ٍ ًگبرگری آقبی هٌصَری داخلی  152

154- 173 

 داخلی

 آقبی آزرم

 آقبی ؼجبعی
 ظبیت داًؽکذُ
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داًؽکذُ پصٍّؽْبی عبلی 

 ٌّر ٍ کبرآفریٌی

 تلفي :

58766561 

58787217 

 رئیعیخبًن  داخلی 761

   رؼتِ ّبی کبرؼٌبض خذهبت آهَزؼی 

 (ارؼذٍ ٌّر )اقتصبد فرٌّگ  -

 (ارؼذاقتصبد ؼْری ) -

 (ارؼذفلعفِ ٌّر ) -

 ارؼذ ٍ دکتری() پصٍّػ ٌّر -

 داخلی 712

58787217 
 خبًن درٍیؽی

 رؼتِ ّبی کبرؼٌبض آهَزغ 

  هَزُ -

 گردؼگری )کبرؼٌبظی( -

 هذیریت جْبًگردی ارؼذ  -

58766561 

 111داخلی  
 آقبی ظلطبى پَر

 دکتری پصٍّػ ٌّرٍ  ارؼذ گرٍُ 

 فلعفِ ٌّر

 گرٍُ اقتصبد آقبی چراغی داخلی116

 ٍ جْبًگردی گرؼگریگرٍُ  عبرف زادُ داخلی 721

 ظبیت داًؽکذُ آقبی اشدری داخلی 725

8 
 هعبرف ٍ گرٍُ عوَهی

 اظالهی

58741658 

58741642 

 556داخلی 

 کبرؼٌبض گرٍُ عوَهی ٍهعبرف اظالهی هیرزاخبًیخبًن 
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 تکویلی دفتر تحصیالت

 تلفي :

58741658 

 21528834212 -   هعئَل دفتر خبًن جعفری 544داخلی 


