لیست اسامی کارشناسان محترم آموزشی همراه با رشته های مربوطه شماره تلفن داخلی
شماره تماس دانشگاه01195723440:
ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

4

علیرضا حاجی زاده

دکترا(مهندسی عمران گرایش سازه-مهندسی عمران گرایش مهندسی مدیریت ساخت-مهندسی برق قدرت-

شماره
داخلی
510

مهندسی برق مخابرات -مهندسی کامپیوترگرایش سیستم های نرم افزاری-مهندسی معماری سازمانی)-کارشناس
مسئول دانشکده فنی و مهندسی
5

کریم فرخ قاطع

کارشناسی ارشد(عمران سازه -عمران خاک و پی -برق وقدرت)کارشناسی مهندسی پزشکی

510

9

میر مسعود محمدی

کارشناسی پیوسته (مهندسی عمران –مهندسی مکانیک)-کارشناسی نا پیوسته (تکنولوژی عمران و اجرایی عمران

594

1

سعید سعیدی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری

594

2

پروین حیدرزاده

کارشناسی پیوسته برق مخابرات – کامپیوترنرم افزار -مهندسی فناوری اطالعات -برق الکترونیک کارشناسی ناپیوسته

515

6

رقیه آقاجانی

7

سجاد فتح نژاد

4

صادق خلف خانی

3

مهدی ایمانی

40

حسن مرسلی

(نرم افزار کامپیوتر -الکترونیک –برق قدرت)
کارشناسی ارشد(مهندسی عمران آب-مهندسی برق مخابرات –مهندسی معماری -مهندسی کامپیوتر نرم افزار-

515

مهندسی برق افزاره های میکرونانو-مهندسی برق الکترونیک و ماشین-مهندسی برق برنامه ریزی سیستم-مهندسی
فناوری اطالعات-مهندسی معماری سازمانی-مهندسی الکترونیک دیجیتال
دکترا(روانشناسی عمومی -حقوق خصوصی-مدیریت آموزشی -زمین شناسی زیست محیطی-الهیات و معارف

922

اسالمی-علوم قرآن و حدیث-زبان و ادبیات فارسی-فیزیک)
کارشناسی ارشد (حقوق عمومی-رفتارحرکتی گرایش رشد حرکتی،آموزش تربیت بدنی) کارشناس مسئول دانشکده
علوم پایه
کارشناسی ارشد(آموزش و پرورش ابتدائی -برنامه ریزی درسی -آموزش بزرگساالن-تکنولوژی آموزشی-

922

روانشناسی بالینی -کودکان استثنائی-آموزش کودکان استثنائی -تاریخ تمدن ملل اسالمی-کاردانی و کارشناسی
آموزش ابتدائی
کارشناشی ارشد(حقوق خصوصی – حقوق بین الملل-حقوق جزا و جرم شناسی –ادبیات فارسی گرایش

929

پایداری،تطبیقی -الهیات و معارف اسالمی – فقه و مبانی حقوق-آموزش زبان انگلیسی –آسیب شناسی ورزشی و
حرکات اصالحی-امدادگر ورزشی)
کارشناسی ارشد(ریاضی-فیزیک-زمین شناسی گرایش زیست محیطی،پترولوژی -زیست گرایش بیوتکنولوژی

929

،میکروبیولوژی –روانشناسی گرایش عمومی ،تربیتی،روانشناسی محض)کارشناسی (مترجمی زبان انگلیسی-ادبیات
فارسی-علوم کامپیوتر-زیست شناسی گرایش ژنتیک)
44

فاطمه نصرارکن

کارشناسی (علوم قضائی-حقوق از ورودی بهمن 31تامهر 32-36

945

45

رقیه داریوش

کارشناسی(زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی،سلولی ومولکولی زیست فناوری ،بیوشیمی -زمین شناسی-فیزیک)

945

49

معصومه دلخواه

کارشناسی (حقوق ازورودی 46تامهر)31

927

اکبری
41

زهرا کاظمی

کارشناسی(روانشناسی-تربیت بدنی پیوسته و ناپیوسته-تاریخ و تمدن-مدیریت برنامه ریزی آموزشی)

927

42

اکرم محبی

کارشناسی ارشد پرستاری-کارشناسی (پرستاری –مامایی-اتاق عمل)

471

46

علی فریدفر

دکترای دامپزشکی -دکترا پاتولوژی-دکترا جراحی  -کارشناسی علوم آزمایشگاهی

464

47

رویا جعفرزاده

دکترا (حسابداری-اقتصاد ) کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی –مدیریت اجرایی )کارشناس مسئول دانشکده انسانی

547

44

مالئیکه نصیری

کارشناسی ارشد (حسابداری –علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی)

551

43

نسرین میر نجمی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری -کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرکانی -کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

554

50

حجت فالح

کارشناسی پیوسته (حسابداری-اقتصاد) کارشناسی ناپیوسته (مدیریت بیمه –حسابداری)کاردانی ناپیوسته مدیریت

517

