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 )روانشناسی ، تربیت بدنی ، حقوق ، علوم سیاسی( 2ساختمان شماره 

 

 مستقیم داخلی

 92250663  معاونین آموزش

 99950370 973 رئیس آموزش 

 92250635 636 دروس عمومی 

 92250639 630 مدیریت بانکداری وفرهنگی 

 92250639 655 مدیریت بازرگانی وصنعتی 

 99730009 673 حسابداری پیوسته 

 92250639 965 حسابداری ناپیوسته واقتصاد 

 92250639 665 کارشناسی روانشناسی ومشاوره 

 92250639 600 کارشناسی ادبیات فارسی وزبانهای خارجه 

 92250639 609 کارشناسی حقوق وفقه وعلوم سیاسی ،مطالعات خانواده وعلوم سیاسی 
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 92250950 605 ارشد اقتصاد وحسابداری 

  603 ارشد کارشناس علوم تربیتی 

 92250950 603 ارشد حقوق وعلوم قرآنی وحدیث ومطالعات زنان 

 99730009 636 ارشد ادبیات فارسی وزبانهای خارجه وعلوم سیاسی وحقوق عمومی 
 92250950 625 دکترای مدیریت وارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی اجرایی تشکیالت وروشها استراتژی کسب وکار

 92250950 603 کارشناس ارشد مدیریت 
 99733366 639 دکترای علوم تربیتی ارشد روانشناسی ومشاوره وجامعه شناسی وکارشناسی تکنولوژی آموزشی 

  626 ارشد رشته های علوم فرهنگی وتوسعه منابع انسانی وبازرگانی بین الملل وتجارت الکترونیک ومدیریت مالی 

 99950370 607 آموزش  مدیر

 99967235 670 بخش آموزش -فارغ التحصیالن

   

 99737772 670-5 تلفنخانه 

 99967235 603 کاردکسمسئول 
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 92255790 950 دفتر ریاست مجتمع 

 99965050 923  معاونت اجرایی

 99990776 927 معاون فرهنگی و دانشجویی 

 99950379 903  معاونت پژوهش

 92250667 900 مجتمع اداری مدیر 

-99730703  مسئولین اداری

99736393 

 92256632 930 مسئول خدمات 

 99962690 933-906 دبیرخانه 

 99733395 902 امورمالی 

 99733395 907 امورمالی 

 99733395 909 امورمالی 

  935 امور مالی 

  930 امور مالی 

  909 امور مالی 

 99733335 656 مدیر پژوهش 

 92250637 903 کارشناس پژوهش روانشناس و علوم تربیتی 

 92250637 923 کارشناس پژوهش اقتصاد و حسابداری 

 92250637 650 کارشناس پژوهش مدیریت حقوق و تسویه 

 92250637 932 کارشناس پژوهش دکتری و ارشد ادبیات فارسی 

  656 امور دفاع و پایان نامه ها 

  939 پژوهش کارشناس تربیت بدنیکارشناس 

 99962636 936-939-925  امور دانشجویی

 92256637 653 اطالعات فناوری

  920 کارشناس سایت وب سایت

 92256637 900 فناوری اطالعات سخت افزار

 99733909 929-937 دفتر امورفرهنگی 

  623 تاسیسات داخلی
 92250959  936  دانش آموختگان

  930 کارشناس دانش آموختگان 

 92256635 657 امتحانات 

 99739797  اپراتور گویا

 99737772  گویا اپراتور

 99739996  گویا اپراتور

 99730395  گویا اپراتور

 99733630  گویا اپراتور

 99733367  گویا اپراتور

 99739797  گویا اپراتور


