
 

 يس شهيد باهنراصفهان/ دانشگاه فرهنگيان ماره تلفن هاي مستقيم وداخلي پردش
 

 داخلي  شماره مستقيم  واحد  نام و نام خانوادگي  رديف

 

 داخلي  شماره مستقيم  واحد  نام و نام خانوادگي  رديف

1  
 34510047مستقيم  پرديسریاست  دكترآقاحسيني 

244 
 204 34593932 سرپرستي شبانه روزي  یزداني آقایان: اسماعيلي، مجتبي نوري ، قاسمي،   21

 237  گروه علوم پایه  دكترعلي اكبرابن علي   22 34509102نمابر مسئول دفتر  آقاي جواد خشوعي

 34510408 حوزه نهاد رهبري  غالمي  -دكتر بهرامي   2
227 

 235  اسالمي گروه معارف  آقاي مصطفي آتشکار   23

 238  گروه تربيت حرفه اي  آقاي خدابخش حيدري   24 34510409 مدیراجرایي نهاد  آقاي مشهدي   3

 274  گروه ریاضي  آقاي حميدرضا كاشفي   25 277   مسجد )فرهنگي(  4

 226  دانش آموختگان  آقاي خودسياني   26 266 34518187 حراست  صانعي آقاي   5

 249   108اتاق   27 245 34509107 منابع انساني معاون توسعه و  آقاي صامت   6

 233  آشپزخانه)سلف سرویس(  آقایان    28 260 34518294 معاونت آموزشي  دكتر كيمياگري   7

 239 31310052 انبارمواد مصرفي و غذایي آقاي  محمدزاده   29 241 34520009 مدیر آموزش  آقاي نظري   8

  آموزش   نعمتي  آقایان: سپياني،  9
250-

259 
 234  مسجد)سالن اجتماعات(  آقاي نساج پور   30

 240  تاسيسات  موتورخانه  آقاي غالمي   31 229 34522006  پزشکان عمومي و مشاوره    10

 242  آبدارخانه  آقاي حيدري   32 226 34509105نمابر دبيرخانه و بایگاني  آقایان: خلقي    11

 232و222  نگهبان  مظاهري، طاهري،راه نورد آقایان   33 247  حسابداري  ابراهيمي   -آقایان: ناطقي   12

 262  سرایداري/ سيار  آقاي مظاهري   34 269  كارپردازي  رضایي آقاي   13

 251   اتاق كامپيوتر مدرسين  35 482  اموردانشجویي   رمدان  آقاي   14

 252   آقاحسيني)باال( دكتر عروفزاد و دكتر   36 224 34520008 سالن  ورزشي   آقاي رمدان   15

 253   دكتر پناهي   37 270  كارشناس فرهنگي  محسني  -آقایان: صادقي   16

 254   سالن همایش )باال(   38 261  تکنولوژي آموزشي  آقاي: خطيبي   17

 255   سالن استراحت مدرسين )باال(   39 230 31317707 كتابخانه آقایان: اصغر نوري ، نصر   18

      40  271  امور عمومي  خدایارمختاري آقاي   19

      41  228  آزمایشگاه  آقاي باغي   20

 8134796685:  الیه استاني كدپستي              32374631: الیه استانينمابر        32374639شماره تلفن مدیریت استاني:          81958/ 111صندوق پستي پردیس:           8193684646كدپستي پردیس:           ( 34516075 -76) مستقيم: پردیس  شماره تلفن  خانه           

 31310052دستگاه پوز سلف)مدرسين( 34520009 – 31310028 ي اختصاص 7شماره   يهوشمند ساز  -   31317707 ي شماره اختصاص 5كتاب خانه با   -  31310057 ي شماره اختصاص ي رو  6انبار با 

 به علت بدهي یکطرفه شده است   34529103-34509104تلفن هاي 



 

 

 همکاران مدیریت امور پردیس های استان   
 8134796685   کد پستی:           3238746832 فکس:            3238746839 – 42    تلفن های سانترال)مرکزی(: 

 تلفن داخلی  تلفن مستقیم  مسئول  قسمت اداری    تلفن داخلی  تلفن مستقیم  مسئول  قسمت اداری 

 مدیریت 
آقا   تقی  دکتر 

 حسینی
32374633 201   

آموزش و  

تحصیالت  

 تکمیلی 

خانم  
 دکترپارسا 

32374637 249 

 معاونت توسعه منابع 
یوسف   دکتر 

 کریمی 
 امور دانشجویی    210 32374638

خانم فالح  

 پور
  225 

   207 5-32374634 مسعود صانعی  حراست 
و   فرهنگی  امور 

 اجتماعی 
 252   مجید یاری 

 امور حقوقی 
ناصر  اله      دکتر 

 وکیل
 219   خانم تمیجی  کارشناس اداری    204  

 کارشناس 
 نظارت و ارزیابی 

 222   محمد زبدی  سرایدار -راننده    250   پری عطایی 

 رئیس اداره
 منابع انسانی 

 دبیرخانه    240   بیژن رضایی 
خانم  

 منتظرالقائم 
  246 

 213   خانم شاکری  پژوهش    237 32374636 یوسف طاهری  مدیریت مالی 

           231 32374636 مهدی بختیار  کارشناس حسابداری 

           234   حامد سلطانی  کارشناس حسابداری 

           201 32374633 ولی اله رضایی  دفتر ریاست و روابط عمومی 



 

 

 : ftthتلفن هاي جدید 

 31310028اختصاصي  7هوشمند سازي  شماره  -   31317707شماره اختصاصي  5كتاب خانه با  -  31310057روي شماره اختصاصي  6انبار با 

 ftthتلفن هاي جدید  8وي  تلفن هاي قبلي آزاد مي كند و ر 9مابقي تلفن ها روي 

 Ftthشماره هاي  ردیف 

1 .  31310042  

2 .  31317708  

3 .  31310027  

 آموزش 31310028  . 4

5 .  31310056  

 انبار 31310057  . 6

7 .  31310054  

 كتابخانه  31317707  . 8

9 .  31310052  

 خراب هميشه اشغال مي زند 31310053  . 10

11 .    

 


