
 اداري و مالیحوزه معاونت 
 66734008فاکس  66734008 معاونت پشتیبانی   

 66734007فاکس   66701996-66734007 مدیر امورمالی  
 66734006 مدیر اموراداري  

 66713193 میزبان) لعیا(  کارگزینیشماره مستقیم رییس 
 66713193         مودم 

 234 سعیده تقوي _  مسئول دفتر 234 سیدبهشید حسینیدکتر  _ اداري و مالیمعاون 
 235 نیلوفر توکلی _  مسئول دفتر 235 تورج شفا بخش  _ امور اداري مدیر

 289 نیلوفر توکلی  _مسئول دفتر   285 لعیا میزبان  _ ینیاداره کارگز رییس
 294  اشرف یگانه:  رییس اداره رفاه  282 شفیعی مریم بدوي  _کارگزینی  کارشناس 
 297 خدمات 291 فردوس خرسندي  _امور رفاهی  کارشناس 

 حوزه ریاست
 66734002فاکس  66734000-1 دفترریاست  

 66734002فاکس  66726316 دبیرخانه هیأتها 
 66700494  دفتر روابط بین المللدفتر 

 66733409 دفتر طرح و برنامه 
 66728000   -     66733401 – 5 تلفنخانه

 یانئرست مدیریت امور حقوقی: عزیزاله رضا سر
 ن مومنی:  حسیدفترحقوقی  

             379داخلی: شیوا واالفر           
  66733406مستقیم :                                                                              213داخلی:   

 
 اکرمی  غالمرضادکتر :    هنر  س دانشگاهریی

  ناس دفتر :کارش

 
205 
205 

 حسین غفاري _مسؤل دفتر 
 سراج حیدري اشرف السادات  _رخانه محرمانه دفتر ریاست دبی

 بایگانی محرمانه

205 
201 
357 

 فرهاد معماري  -روابط عمومی مسئول کارشناس  205 بنفشه مقدم  -رئیس دفتر ریاست 
 رامین فنائیان  -کارشناس روابط عمومی 
 موالییمهسا  –مسئول پورتال دانشگاه 

 فرامرز مفاخري  -دفتري امور 

377 
377 
377 
377 

 224 اکبر جعفري خواهلیع   :روابط عمومی مدیر

 358 (مسئول دفتر) هاجر دهقان 358 روابط بین المللمدیر   _ پویان آزادهدکتر 
و سرپرست مدیریت برنامـه، بودجـه    مشاور رییس

 تحول اداري و بهره وري
 210 خدمات حوزه ریاست 206

کارشــناس تشــکیالت وآمــوزش ضــمن خــدمت :  
 بهجت غفاري

 حسین یامی _نامه کارشناس آمار طرح و بر

 
207 
207 

 حمیرا قربانی _مسئول دفتر طرح و برنامه 
 غفاري بهجت _ دائمی کمیسیون و امناء هیأت دبیرخانه مسؤل

 پور  زهرا قلیکارشناس بودجه ـ 

206 
207 
207 

 66700541 دبیرخانه هیأت اجرایی جذب:  66763321 دفتر نظارت و ارزیابی : خانم دکتر صالحی
 

 زهرا خوشبویی:   کارشناس 
 

 
321 
 

 
 فروز دهقان امسئول دبیرخانه: 

 کارشناس : 
 

 
324 
283 
 

مسئول دبیرخانه هیأت ممیزه مشترك دانشگاه 
 66710796:  شیرین امراللهی         هاي هنر

305  
 کارشناسان دفتر:

 334 پوربهار موسی 
 334 بهار خرمی

 66408230 عمران نیکزاد(کارشناس)فرهاد سلیمانی (مدیر)          ر امور دانشجویان شاهد و ایثارگ
    
 
 

   



  مسعود عالءالدینی  _امور نقلیه  290 نسیم محمدیاري  _حضور و غیاب پرسنل کارشناس 
 امور مالی

 281 یاسین نوري - دفتر ئولمس 281  مریم فرضی  -مدیر امور مالی  
 217 پریسا آرمین    _دریافت و پرداخت   220 محمدرضا خورسندي  _اعتبارات  

 222  ئیانمجتبی دریا _رسیدگی   231 ناهید دارابی  _حقوق و مزایا  
 226 رحیم ناجی توتونچیان آذر  _بایگانی   221 رضا زمانی بازنشستگان:   -حقوق و مزایا 

 رئیس اداره تدارکات :  فریبرز بیدهندي 66754001 رضا زمانیبازنشستگان:   -ایا حقوق و مز
 

284 

 66751273 دیوان محاسبات 216 معصومه یعقوبی: عامل مالی حوزه فنی ، عمرانی 

 66722802معاون مدیر امور مالی    مستقیم: 
 

218 

زي
ردا

کارپ
 

  
 مافی امید

 
311 
 228-223 دهدریافت و پرداخت: رضا جلیل زا 

و  دانشکده علـوم نظـري   ،عامل مالی دانشکده تجسمی
 فرحناز ادیب زاده دانشکده حفاظت و مرمت: 

  

 326 اردشیر بخانور  _امین اموال   

 سید محمد علی حسینی   –انبار  218 مالک نوري   _  دفتر داري و تنظیم حسابها 
 

310 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 معاونت آموزشی
 66726315فاکس  66726315 ونت آموزشی معا

 66726315فاکس  66726314-66734009 مدیر آموزش کل 
  66710796-66700541 دفتر نظارت و ارزیابی 

 66729207 فاکس  66729207 دفتر استعدادهاي درخشان  
   66725686 امور حق التدریس

 263 معصومه آشوري  _مسئول دفتر   263 معاون آموزشی ـ  دکتر ناصربرك پور
 264 مسئول دفتر  287 مدیر آموزش کل ـ کورش نجفی فرد

 259 خدمات 237                                              معصومه محمودیان کلهرودي  _کارشناس نظام وظیفه دانشجویان 
 212 )کارشناسم احمدي (خان 212 دکتر علی فانی سالک _استعدادهاي درخشان  مدیر دفتر

 274 عزیزه فرقانی  _ 2کارشناس آموزشی  267 الهام رضائی امین _اداره آموزش کل 
 268 هما راستین _کارشناس فارغ التحصیالن  275 مریم سبزعلی نژاد  _ 1کارشناس آموزشی 

 269 هاعظم حق بد _3کارشناس آموزشی  273 محمدرضا ترك  _کارشناس امور دانش آموختگان  
 260 حسینعلی محمودیان، علی برجیان _بایگانی   262 کارشناس امور حق التدریس  دانشگاه ـ  معصومه اشراقی 

 



 
 
 

 معاونت دانشجویی 
 66727946 دممو 66722616: فاکس  66734005 معاونت دانشجویی 

 66727945 هاامور خوابگاه  66702707 امور دانشجویی
 66763340 امور رفاه دانشجویان  

 66754004 امور مالی دانشجویی 66722239  تربیت بدنی 
 :معاون دانشجویی

 سیدحسن سلطانیدکتر 
 257 عباديمدینه  _ مسئول دفتر 257

 255 مسؤل دفتر : بهزاد رحیم پور 255 علیرضا سلیمانی :امور دانشجویی سرپرست 
 240 شجویی مشاور معاون دان  مدیر تربیت بدنی: دکتر حمید عامریان

 مشهدي زاده طیبه   :   امور رفاهی  241 محمدرضا افتخاري   _کارشناس تربیت بدنی  
 محسن عابدین زاده                     

244 
244 

 252 احدنوري _کارپرداز   240 بهزاد ایران نژاد - امور خوابگاهها
 300 رحیمیهادي  _رستوران  251 احد نوري _عامل مالی  

 257 مدینه عبادي  _کمیته انضباطی   242 علیرضا سلیمانی   _رفاهی   امور
 

 66977665-6      66970355        مرکز بهداشت و درمان و مشاوره          کتایون فرجی امیري( سرپرست)       فاطمه باباخانی (کارشناس)
 
 

 
  66727944فاکس    66751247 دبیرخانه مرکزي 

 نه : مسئول دبیرخا 
 فاطمه مهدیلو 

  250 طبقه همکف _بایگانی  248

 247 زارعی سمیه 246 فاطمه مهدیلو  _کارشناس اتوماسیون اداري 
    

 
 
 

 معاونت پژوهشی
 66727943فاکس  66725682-66727943 معاونت پژوهشی 

 66728845 دفتر انتشارات ( هنرنامه )
 337 ـ مسئول دفتر هید دژاکامنا 338 دکتر محمد رزاقی معاون پژوهشی :  

 شکري ـ  فاطمه 333 مدیر پژوهش : دکتر هانیه هودسنی
 پژوهشی کارشناس امور

343 

 332 خانم شرفی   دفتر هنرنامه ـ 335 سردبیر فصلنامه  آقاي دکتر برك پو ـ  
 ،انتشارات  رئیس اداره 329 پژوهشکده -فریبا حیدري 

 دکتر محمدرضا مریدي
345 

 342  امیر شاهمرادي  336 ید حسین التجاءسانتشارات: 
 225 خدمات                      360 علی موید

 319             66729476چاپخانه دانشگاه       340 محمدیان لیال



 دفترفنی
 66734004فاکس  66734003-4 ریاست دفترفنی
 306 عزتیانم مسئول دفتر ـ خ 306 مهندس فائزه زارع :رئیس دفترفنی 
 308 کارشناس فنی  307 کارشناس فنی 

   288 تاسیسات 
 
 
 

 ساختمان شماره دو 
 دانشکده معماري و شهرسازي ( مستقر در پردیس باغ ملی)

 
 400 66722740 مرجان اشراقی (مسئول دفتر و کارشناس گروه شهرسازي)

 256 66722740 )انبارداريکارشناس حامد امیدیان (
 258 66722740 )"ارشد و دکترا مقطع" آموزش دانشکدهکارشناس ن (زهرا مبی

 402 66722740 رییس امور عمومی)محمدمهدي کاویانی (
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

  انتظامات

 66754002 درب ورودي باغ ملی  )  325)  درب شمالی (  313دفتر انتظامات :     (درب جنوبی 
 66723688 باغ ملی  حراست

 66403825  -  66973759 انشگاه هنر ( ساختمان خیابان فلسطین )حراست دمرکزي اداره 


