
 

 پردیس کرج دانشگاه هنرشماره تلفن هاي داخلی 

 32519936-9تلفن خانه : 

  ساختمان اداري پردیس کرج
 

 حراست

 دانشکدة موسیقی 222 محمد مهدي پور (مسئول)

  دکتر امیر شکیبامنش سرپرست مجموعه
255 

  آقاي حمید رضا دیبازر سرپرست دانشکده 250 جعفر مهدي پور
210 

مانی طاهري فر (مسئول دفتر ریاست  دفتر ریاست
 دانشگاه)

 204 انتظامات
203 

 حیدریان دفتر ریاست

  283 مهندس فرهادي (سرپرست) فضاي سبز 275  روابط عمومی
 آموزش

 211 آقاي ذبیحی فر(معاونت آموزش)
  225 کاظمی امور فرهنگی

نهاد مقام معظم 
 رهبري

 212 زندي (کارشناس) 220 حاج آقا دهقان (مسئول)
 216 شریف خانی (کارشناس) 219 حمزه زاده 208 رزاقی دفتر مشاوره

 251 علیپور دفتر گروه 221 دمرچه لو 213 خانیانی امور دانشجویی
 
 

 خوابگاه خواهران

 
 مسئول-عرب

 
297 

 
 

تربیت بدنی دفتر 
 فنی

 218 جمشیدي 272 سید جواد حسینی (سرپرست)
-تحصیالت تکمیلی

 حق التدریس-پژوهش
 275 ورشوچی

 275 آقاي ورشوچی گروه پژوهش موسیقی دارابی(دفتر ریاست)خانم 
 252 علیار نظامت 268 رسولی، محرابیان، محسنی(نگهبانی)

 215 زینعلی کارگاه موسیقی 284 افرنجه (نظامت) 260 عباسی،چمخورانی (خدمات)
 

 خوابگاه برادران
 227 ظفري صوت و تصویر 280 یوسفی (مسئول)

 213 خانیانی (سرپرست) امور عمومی 295 رضایی (خدمات) 293 نگهبانی

 217 باالیی، حمله دار (خدمات) 206 مهندس ربیعی (مسئول) دفتر فنی 291 یادآور، پناهی (خدمات)
 

 تغذیه
آموزش پردیس بین الملل  205 مهندس ضابطی (کارشناس) 224 نوشاد (اتوماسیون)

 فارابی
 اسدي،بنی 

 مبین
230 

 
 241، 242آشپزخانه : 

 
240 

    دانشکده معماري  و شهرسازي

سرپرست 
 دانشکده

    281 دکتر مستغنی

فناوري اطالعات 
 (سایت رایانه)

    276 سمیاري دفتر ریاست 263 اکبري فرجاد (سرپرست)
    275 ورشوچی روابط عمومی 239 طلوعی (کارشناس)

    285 دکتر فیاض (معاون) معاونت آموزشی 237 (پشتیبانی فنی)شیرازي 
 
 
 

 کتابخانه

    فروتن (دفتر معاون) 244 خانم رزاقی (سرپرست)
    262 دکتر شکیبامنش (معاون) معاونت پژوهشی 243 خانم عبادي (خدمات فنی)

    یاري (کارشناس پژوهشی) 245 خانم حسینی (مسئول امانات)
دفتر گروه  247 رحیمی (بخش امانات) آقاي

 معماري
    279 احدي

دفتر گروه  245 آقاي ریحانی (بخش امانات)
 شهرسازي

    271 خلیلی

    282 طالبی امور مالی 226 کریمی پور (نشریات و پایان نامه)

  246 ابراهیمی (خدمات)
 آموزش

  259 مؤمنی (سرپرست)

 نشانی
آزادگان، خیابان مطهري، بلوار استان البرز، کرج، میدان 

 علی، دانشگاه هنر نبوت، خیابان بو
 

 سرپرست پردیس بین المللی فارابی
3253000 – 026 
32554949 – 026 
 

 روابط عمومی
32523737 - 026 

دروس عمومی و 
 معارف اسالمی

 221 تاج (گروه معارف)
 

 مؤمنی (گروه معماري)
 258 جمشیدي (شهرسازي) دروس عمومی

 
 
 
 

امور عمومی (اداري و 
(... 

 
 
 
  
 

 257 سعادت نیا، ادب آموز (شهرسازي) 213 خانیانی (سرپرست)

 223 بارانی(دبیرخانه)
 277 ادب آموز نظامت 267 مهدي پور (مسئول خدمات)

  254 بینا (کارپردازي)
 

 امور عمومی

 248 خانیانی
 274 (خدمات)رادان  254 دریائیان (مالی)

 238 حاج احمدي (خدمات) 254 سلیمانی ها (مالی)
 273 ترکاشوند (خدمات) 214 معدنی پور (انبار)

 234 صنعتی (خدمات) 269 تکثیر
  233 خیرگو، مطلبی (خدمات)

 سوله
 

 اکرامی نسب(مسئول)
 

235 
 202 9جوانمردي (تلفنخانه) : 


