
                                                            139۵ ماه مهر ویرایش آخرین  "مجموعه پردیس وليعصر"شماره تلفن های مستقيم و داخلي        

 نام  همكاران داخلي  تلفن مستقيم مكان

 اپراتور   ٦٦٤٠1٢٠٢ تلفنخانه گویا

 اپراتور   ٦٦٤٠٤٤٠9 تلفنخانه گویا

دانشكده کاربردی و  يسیر 

 )عج(پردیس وليعصر
٦٦٤٦٦٧٤٢ 

  
 رزاقيآقای دکتر 

 خانم مروتي 1٠٢ ٦٦٤٠٤9٨٦ دفتر ریاست کاربردی و فكسول ئمس

  1٠٤ ٦٦٤٦۵٤٦٨ اداره حراست پردیس

  13٠ ٦٦٤٠٨9۵٦ نظامت کالسها 

 خلخاليآقای  11٠ ٦٦٤٠٨٨٢٧ رئيس اداره امورعمومي

  13٤ ٦٦٤٧٧٧٠٧ انتظامات  ورودی پردیس

 آقایان  رضایي و  نعمتي 1۵9   امور دبيرخانه و نماینده پيمانكار

 خانم توکلي 113   ردیبخدمات  حوزه ریاست کار

 آقای تقي زاده 111   خدمات  حوزه ریاست تجسمي

  11٢   خدمات  نظامت و کالسها و سالن

 آقای اسكيني 133   خدمات  حوزه کتابخانه

  1٢٤   اسيخدمات  گروه عك

   1٤٠   خدمات  گروه فرش

خدمات  گروه چاپ و امور 

 عمومي
  

1٦۵ 
  

  1٦٢   خدمات  صنایع دستي

  1۵3   خدمات  طراحي صنعتي

خدمات  طراحي پارچه و اداره 

 آموزش
  1٤٨ 

 

 خدمات فني نوین 11٦   امور تكثير و زیراکس

 آقای سعادتمندی 1٧۵   امور انبار 

 آقای هاشمي 131   سيسات پيمانكار تا

 آقای جدیداالسالم 11٧   صدور کارت حراست

 خانم حسنوند 1۵٧   ناظر و کارشناس فرهنگي

 خانم طاعي 1٧3 ٦٦٤13٤3۵ پردیس  رئيس آموزش .



   کارشناسان آموزش
1٠۵ 

 -زماني -خانمها غفارزاده

 حاجيان

 خانم طهراني 1٦٧   حسابداری دوره شبانه

 حجت السالم حاج آقا دوست پرور 1٠٧ ٦٦٤٦۵331 ایندگي نهادمعظم رهبریریاست دفتر نم

 آقای امام دوست  1٠٧ ٦٦٤٨٨٨۵٨ مسئول دفترنهاد نمایندگي رهبری

 ذوالفقاری -آقایان نجف زاده  1٨٦ ٦٦٤٨٨٨۵9 نهاد نمایندگي رهبری

     ٦٦٤٦۵٢9٤ فكس دفترنهاد نمایندگي رهبری

     ٦٦٤٦٧31٤ دفتر بسيج دانشجویي 

  11٠ -1۵٢   دفتربسيج کارکنان

 خانم دکتر نادیه ایماني ٦٦٤٦٦٧٤3 ٦٦9٦٨۵٤٨ و مرکز اسناد یکتابخانه مرکزریيس 

 خانم مربي  11٨-191 ٦٦٤٦٦٧٤3 دفتر کتابخانه مرکزی و فكس

 مهدویخانم  1٢۵   پایان نامه ها امورکتابخانه . 

 خانم خواجوی 119   کتابخانه . بخش فهرست نویسي

 یعقوبيماریه خانم  1٧٢  کتابخانه دیجيتال پایگاه های اطالعاتي    و 

 رجب خيليخانم   1٢٦   کتابخانه . بخش مخزن

  آقای هادی پورخانمها کامياب .  1٢٧   کتابخانه . بخش امانات 

 خانم دنياداری 1۵٤   کتابخانه / بخش سفارشات

 م فریدونيخان 13٢   کتابخانه / بخش مرجع

 خانم زهرا صادقيان 1٨٧  التينکتابخانه / بخش 

 سرکار خانم شهرزاد اکبری فرجاد 1٦9 ٦٦٤٠٨٨٢٨ رئيس فناوری اطالعات

 خانم فكری  -رحيمي یآقا 1٢9   انفورماتيک کارشناسان

 خانم مجيدی -خانم شهرکي  1٠٨ ٦٦9٦٨۵٤9 گروه صنایع دستي

 آقای طرسكي 1٦٨ . کارگاه چوب و فلز و بافت

 آقای جليلي 139 ٠ کارگاه سفال و لعاب  صنایع دستي

 آقای رمضاني  1٢٢    واحد زیراکس 

 ٦٦٤٠٨9۵۵ گروه چاپ  
1٦3 

آقای دکتر  -خانم داوودی 

 کشتي آرا

 ٦٦٤٦3193 گروه طراحي  صنعتي
1٠9 

مهندس آقای  -خانم خوشدل  

 اصل فالح



 آقای  دژاکام  1٧٤   1صنعتي  -کارگاه مدل 

  انآقای  عطاری 13٦   ٢صنعتي  -کارگاه فلز

 آقای  سرشكي 1٤1   3صنعتي  -کارگاه نجاری

 1٤٧ ٦٦٤1٧1٧٠ گروه طراحي پارچه

 سابقي  -آقایان سعادتمندی

 )مدیر گروه( آقای دکترآشوری 

 آقای عقلمندی 1٧٧ . کارگاه باتيک  طراحي پارچه

 آقای جوکار 1٤٦ . کارگاه چاپ سيلک طراحي پارچه

 ای نيكویيآق -خانم عاشوری  1٨9 ٦٦٤٦3٤٨٢ گروه فرش

   1٨٨   کارگاه بافت فرش

 خانم اشرفي 1٤۵   آزمایشگاه شيمي گروه فرش

 آقای ابراهيمي 13٨ . کارگاه چاپ دستي 

 ٦٦٤9٨199 گروه عكاسيمدیر 
1٠٦ 

محمد خدادادی قای دکتر آ

 مترجم زاده

   کارشناسان عكاسي 
11٤ 

 آقای سروش -زارع ميترا  خانم 

 کيایي

   133    اتاق اساتيد عكاسي

 دليریانداوود آقای  11٤   کارگاه عكاسي رنگي

 سعيدی فرهاد  آقای 11۵   کارگاه  عكاسي سياه وسفيد

 آقای وطني  13۵ ٦٦٤٠٨٢3٠ تاالر فارابي

 آقای حسين زاده  1۵٨ ٦٦٤٨٧3٢٠ تربيت بدني امور دانشجویي

 ٦٦9٧3٧۵٨ رستوران دانشجویي
1٤٢-1٤3 

و  هاشميان -اقایان عابدیني 

 رحيمي

 آقای عابدین زاده 1٢٠   اموردانشجویي کارشناس

   1٤٤ ٦٦٤٦13٢٧ مسئول خوابگاه رهساز

   1٤1 ٦٦٤1٦۵3٤ انتظامات  خوابگاه رهساز

 توجه: جهت استفاده از شماره های داخلي مي توانيد از دو خط مستقيم  تلفن گویا  استفاده نمایيد

 


