
 

 12/3/1400/لغایت 8/3/1400فارابی     ان معاونت آموزش پردیس برنامه حضور کارکن
 شماره تماس کارشناس خدمات آموزش روز

 شنبه

 025 – 36166402 ( حقوقمقطع کارشناسی ) - آقای البرزیان 

 025 – 36166114 مقطع ارشد  –نیا  آقای فرخ

 36166121-025 مهندسی( -مقطع ارشد ) الهیات  –آقای فرکی  

 025 – 36166112 مقطع دکتری –آقای سیدی 

 02536166266 آقای حسین منصوری ) مسئول آموزش (

  فرهومند رضا آقای حمید

 36166238-025 خانم بابایی ) دفتر معاونت (

 02536166238 آقای حسین عاشوری ) دفتر معاونت (

 02536166410 مرتضی نعمتی ) دروس عمومی (آقای 

 16629002536  ( اتی)اله یمقطع کارشناس - هیخانم باقر

 02536166263-  یدکتر – احمدی  هادی یآقا

 02536166164 ( تیریارشد )مد یکارشناس –پور  یعل یآقا

  یمحمد خیحجت شآقای 

 02536166167 آقای رو ح اله نیکو سخن ) دکتری (

  آقای رحمانی ) خدمات (

 شنبهیک

 025 – 36166402 (حقوق مقطع کارشناسی ) -آقای عباس البرزیان 

 025 – 36166164 )مدیریت (ارشد کارشناسی  – پور آقای علی

 02536166114 ارشد مدیریت  –آقای فرخ نیا 

 02536166121 مهندسی ( –آقای فرکی )دانشکده الهیات 

 36166134-025 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 

 02536166310 آقای محسن لطفی )تاییده تحصیلی (

 025 – 361166171 (حقوق ارشد  – احمد تسلیمیآقای 

 36166112-025 مقطع دکتری –  سیدیآقای 

 36166167-025 دکتری  – آقای نیکوسخن

 36166266-025 مسئول آموزش  –حسین منصوری 

 02536166238 خانم بابایی )دفتر معاونت آموزشی(

 02536166167  آقای روح اله نیکو سخن )دکتری (

  حجت شیخ محمدی 

  آقای محمد رضا مطیع 

  فرهومند  رضا آقای حمید

 6166238-025 ) دفتر معاونت ( خانم بابایی

 02536166238 معاونت (آقای حسین عاشوری )دفتر 

 02536166290 ( اتی)اله یمقطع کارشناس - هیخانم باقر

 02536166263 آقای هادی احمدی )دکتری (

 02536166239  (         تیریمد) –  یکارشناس یخانم محمود

 02536166115 (  ی)مهندس یکارشناس–  یاصفهان خانم

 02536166410 آقای مرتضی نعمتی ) دروس عمومی (

  آقای رحمانی ) خدمات (

 شنبهدو

 025 – 36166112 مقطع دکتری –  آقای سیدی 

 02536166167 آقای هادی احمدی )دکتری (

 06166114-025 مقطع ارشد  -آقای فرخ نیا 

 025 – 36166239 مدیریت ( )–خانم محمودی کارشناسی  

 36166115-025 کارشناسی )مهندسی  (–خانم اصفهانی  

 36166121-025 مهندسی( -مقطع ارشد ) الهیات  –آقای فرکی  

 025 – 36166310 کارشناس تاییدیه تحصیلی  -آقای لطفی

 02536166134 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 



 0256166266 حسین منصوری ) مسئول آموزش (

 6166265-025 مدیریت (آقای حمید پایسته )ارشد 

 02536166290 الهیات (        )  یمقطع کارشناس باقریه خانم 

 02536166239 (تیری)مد یمقطع کارشناس یمحمود خانم

 6166410-025 آقای مرتضی نعمتی ) دروس عمومی(

  فرهومندرضا  دیحم یآقا

  آقای محمد رضا مطیع 

 02536166238 (آقای حسین عاشوری ) دفتر معاونت 

 02536166263 آقای هادی احمدی )دکتری (

 02536166171 آقای احمد تسلیمی )ارشد حقوق(

 02536166402 آقای البرزیان ) کارشناسی حقوق(

 02536166238 خانم بابایی )دفتر معاونت (

  آقای رحمانی ) خدمات (

 سه شنبه

 02536166266 ) مسئول آموزش ( یمنصور نیحس

 025 – 36166114  ارشد مقطع – ایفرخ ن یآقا

 02536166121 (یمهندس - اتیاله)  ارشد مقطع –  یفرک یآقا

 025 – 36166171 مقطع ارشد حقوق - یمیتسل یآقا

 36166265-025  تیریمقطع ارشد مد - ستهیپا یآقا

 02536166164 ( تیریارشد )مد یکارشناس –پور  یعل یآقا

 025 – 36166112 یدکتر مقطع – یدیس یآقا

 02536166167 )دکتری (نیکو سخن آقای روح اله 

 02536166239    ( تیریمد) –  یکارشناس یخانم محمود

 02536166402 آقای البرزیان )کارشناسی حقوق(

 02536166115 (  ی)مهندس یکارشناس–  یاصفهان خانم

 02536166410 (ی) دروس عموم ینعمت یمرتض یآقا

 025 – 36166310  یلیتحص هیدییکارشناس تا -یلطف یآقا

 02536166134 ( درخشان استعداد – فهی)نظام وظ ینیمسعود محمد حس یآقا

 02536166238 خانم بابایی ) دفتر معاونت (

 02536166290 خانم بافریه )الهیات (

  آقای حمید رضا فرهومند

 02536166363 دکتری (آقای هادی احمدی ) 

  حجت  شیخ محمدی 

  آقای رحمانی ) خدمات (

  آقای محمد رضا مطیع 

 شنبهچهار

 025 – 36166115 خانم اصفهانی مقطع کارشناسی  )مهندسی (

 036166239-025 خانم محمودی مقطع کارشناسی )مدیریت(

 36166167-025 مقطع دکتری –  نیکو سخن آقای 

 36166265-025 مقطع ارشد مدیریت  -آقای پایسته 

 36166310-025 تاییدیه تحصیلی  -آقای محسن لطفی

  آقای حجت شیخ محمدی 

  آقای محمدرضا مطیع 

 025 – 36166171 مقطع ارشد حقوق -آقای تسلیمی 

 025 – 36166164 مدیریت -کارشناسی ارشد  –پور  آقای علی

 02536166204 )حقوق(  یکارشناس مقطع –  انیالبرز یآقا

 36166134-025  ( درخشان استعداد – فهی)نظام وظ ینیمسعود محمد حس یآقا

 02536166238 آقای حسین عاشوری ) دفتر معاونت (

 02536166164 آقای رضا علی پور)ارشد مدیریت (

 


