
  شماره تلفن مجتمع فنی و مھندسی واحد تھران جنوب 

٣٣٧٢٢٨٣١-٧  

  : و شماره داخلی بھ تفکیک کارشناسان رشتھ تحصیلی مقطع کارشناسی پیوستھ و ناپیوستھ بھ شرح ذیل 

  داخلی  کارشناس رشتھ  سمت  ردیف

  ٣٣۶١  کلیھ رشتھ ھا  رئیس اداره آموزش  ١

  ٣٣۶٢  کلیھ رشتھ ھا  رئیس اداره آموزش  ٢

  ٣٣۶٩  مھندسی نفت  رئیس اداره آموزش  ٣

  ٣٣۶۶  مھندسی مکانیک  کارشناس مسئول  ۴

  ٣٣٧٠  مھندسی عمران  کارشناس مسئول  ۵

  ٣٣۶۴  مھندسی فناوری اطالعات  کارشناس آموزش  ۶

  ٣٣۶۶  مھندسی شیمی  کارشناس آموزش  ٧

  ٣٣٧٠  مھندسی پزشکی  کارشناس آموزش  ٨

  ٣٣۶٨  افزارمھندسی تکنولوژی نرم   کارشناس آموزش  ٩

  ٣٣۶۵  مھندسی برق  کارشناس آموزش  ١٠

  ٣٣۶٩  مھندسی شھرسازی  کارشناس آموزش  ١١

  ٣٣٧٢  مھندسی نرم افزار  کارشناس آموزش  ١٢

  ٣٣۶٣  مھندسی نقشھ برداری  کارشناس آموزش  ١٣

  ٣٣٧٢  شیمی کاربردی  کارشناس آموزش  ١۴

  ٣٣۶۵  مھندسی کامپیوتر  کارشناس آموزش  ١۵

  ٣٣۶٣  مھندسی نقشھ برداری  آموزشکارشناس   ١۶

  ٣٣٧١  ---------------------   کارشناس آموزش  ١٧

  ٣٣٧٣  بایگانی کارشناسی  کارشناس آموزش  ١٨

  ٣٣٧٣  بایگانی کارشناسی  بایگان    آموزش  ١٩

کارشناسی ناپیوستھ برق   کارشناس آموزش   ٢٠
  قدرت و الکترونیک 

٣٣۶۴  

کارشناسی ناپیوستھ عمران و   کارشناس آموزش  ٢١
  نقشھ برداری 

٣٣۶٨  

  



  شماره تلفن مجتمع فنی و مھندسی واحد تھران جنوب 

٣٣٧٢٢٨٣١-٧  

  : و شماره داخلی بھ تفکیک کارشناسان رشتھ تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بھ شرح ذیل 

  داخلی    کارشناس رشتھ   ردیف

  ٣٢٨۵  کلیھ رشتھ ھا  تحصیالت تکمیلی  و رئیس آموزش  مدیر  ١

٢  

شیمی مھندسی ومکانیک مھندسی 

کلیھ رشتھ ھا ،عمران زلزلھ 

،ِژئوتکنیک ، سازه ،نقشھ برداری و 

  مھندسی پلیمر،نساجی 

  ٣٣۵٣  

٣  

مھندسی پزشکی کلیھ گرایشھا 

،مھندسی برق الکترونیک و مخابرات 

کلیھ گرایشھا ،شھرسازی ، طراحی 

شھری ، برنامھ ریزی شھری ، 

جغرافیا کلیھ گرایشھا ،مھندسی 

کامپیوترگرایش معماری سیستمھای 

  کامپیوتری ،ھوش مصنوعی 

  ٣٢٨٧  

۴  

مھندسی برق قدرت کلیھ گرایشھا 

کلیھ گرایشھا  ،فناوری اطالعات،کنترل 

،مھندسی کامپیوترنرم افزارو شبکھ 

  ھای کامپیوتری و رشتھ مھندسی مواد 

  ٣٢٩۵  

۵  

عمران مدیریت ساخت ،حمل ونقل ،راه 

و ترابری ،مھندسی معدن کلیھ 

گرایشھا ،رشتھ شیمی کلیھ گرایشھا 

،رشتھ ریاضی کلیھ گرایشھا ،مھندسی 

  کامپیوتر کلیھ گرایشھا دکتری 

  ٣٢٨۵  

  


