
 باسمه تعالی

 )شناسه کاربری( اتوماسیون آموزشی  IDاوتلفن کارشناسان آموزشی دانشکده  های دانشگاه شیرازبآدرس 

 VOIP شناسه  و

گرامی قابل توجه دانشجویان و همکاران   

  با سیستم  در استان فارس یا شهر شیراز حضور دارید و از تلفن ثابتدرصورتی که VOIP  پیش تماس می گیرید الزم است

 .اضافه گردد VOIPبه شماره   3163شماره 

  با سیستم خارج از استان فارس یا شهر شیراز حضور دارید و از تلفن ثابتدرصورتی کهVOIP   تماس می گیرید الزم است

 اضافه گردد. VOIPبه شماره   3163163ه پیش شمار

  به شماره  3163163پیش شماره  تماس می گیرید تلفن همراهدرصورتی که باVOIP .اضافه گردد 

  .صرفاً  شماره چهار رقمی برای تماس از طریق تلفن های داخلی دانشگاه نیازی به  پیش شماره نیستVOIP   شماره گیری

 گردد.
 دفتر معاونت آموزشی دانشگاه شیراز نام واحد

 دوم، معاونت آموزشی شیراز، بلوار جام جم، ساختمان مدیریت، طبقه آدرس و کد پستی

 4337867117کدپستی: 
پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

143  
  VOIP 

 6033 1176  مسئول دفتر معاونت آموزشی خانم قوهستانی 6

 6036 1173  ذخیره مرخصی-بازنشستگی-کارایی-ترفیع پایه هانیا صحرائیان 0

 z-zarei 1571 6030 برنامه ریزی درسی-آموزش کارشناس  زهرا زارعی 3

 6033 1114  تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی آمنه کرمکش 1

 6031 1153  استخدام هیأت علمی لیال ارزانش 7

تبدیل وضعیت از پیمانی به کارشناس آموزش ) طاهره سلطانی 1

بررسی پرونده های پژوهشی  -رسمی آزمایشی 

 تبدیل وضعیت و ارتقاء(

 1154 6037 

 6031 1101  علمیجذب هیات  شهرام شامیری 1

کمسیون موارد -حق التدریسکارشناس آموزش ) افسانه فالح 4

 لغو تعهدات بورس اعضاء هیات علمی( -خاص

f.fallah 1110 6031 

 6034 1501  کارشناس توسعه و برنامه ریزی آموزشی الهام قبادی 5

 acc 1513 6035 حسابدار دانشجویی زیبا اژدری 63

 6063 1511  دبیرخانه سمیه دهقانی 66

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه نام واحد

 شیراز، بلوار جام جم، ساختمان مدیریت، طبقه سوم، مدیریت تحصیالت تکمیلی و کد پستیآدرس 

پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

143  
VOIP   

 6066 1533  مسئول دفتر مدیر تحصیالت تکمیلی خانم چراغ زاده 6

 Takmili1 5974 6060 دانشگاهمعاون مدیر تحصیالت تکمیلی  فرشاد مظفری 0

-کارشناس دانشکده های کشاورزی و داراب-کارشناس مسئول شریعت خرمدل 3

-مسئول نوگشایی رشته ها -مسئول فرصت مطالعاتی دانشجویان

 پذیرش ممتازین کارشناسی ارشد و دکتری-مهمانی و انتقال

khoramdel 5974 6063 



سمیه محمد نژاد  1

 شیرازی 

کارشناس -کارشناس آموزش دانشکده های فناوری های نوین

پایان نامه های دانشکده های علوم، دامپزشکی، ادبیات و علوم 

-انسانی، الهیات و معارف اسالمی، حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی 

 معماریهنر و -روانشناسی و علوم تربیتی

mohamadnejad 5979 6061 

 -مهندسی -کارشناس پایان نامه های دانشکده های کشاورزی فاطمه زاهدی 7

 -فناوری های نوین-مهندسی برق و کامپیوتر -مهندسی مکانیک

 مسیول سامانه همانند جو -مهندسی شیمی نفت و گاز-بین الملل

F.zahedi  6067 

-ماعیکارشناس آموزش دانشکده های اقتصاد مدیریت و علوم اجت لیال کامروان 1

 معارف اسالمیالهیات و  -علوم

kamravan 1151 6061 

یات ادب-کارشناس آموزش دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی فاطمه طالبان زاده 1

 بین الملل -آموزش های الکترونیکی-و علوم انسانی

ayat 1537 6061 

 -هنر و معماری -کارشناس آموزش دانشکده های دامپزشکی  مهراب پارسایی نیا 4

 حقوقو علوم سیاسی

m.parsa 1151 6064 

 6065 1131  دبیرخانه جهانگیریآقای  5

 

 دفتر استعداد های درخشان نام واحد

 ندفتر استعدادهای درخشاشیراز ، بین میدان ارم و میدان جام جم، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، طبقه سوم، آدرس و کد پستی

پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

143  
VOIP   

محسن دکتر  6

 محمدی
 6003 1155  مدیر دفتر استعداد های درخشان

 Eduasist5 1155 6006 کارشناس دفتر استعداد های درخشان طاهره ذاکری 0

 

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز نام واحد

  پشت بانک ملت کوی ارم /مدیرت امور آموزشی دانشگاه ارم،  پردیسشیراز میدان ارم،  آدرس و کدپستی 

 43378-67117کدپستی 

پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

143  
  VOIP 

و کارشناس دانشکده های: صنعت رئیس اداره پذیرش و ثبت نام  خانم زندی  1

 -الهیات و معارف اسالمی -کازرون-هرمزگان -یاسوج  -الکترونیک

 گردشگری و هتلداری

edugra4 1791 2111 

، کارشناس دانشکده های :اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی آقای رضایی  2

 هنرومعماری علوم تربیتی و روانشناسی 

edureg3 1793 2111 

–مواد وعمران –آموزشهای الکترونیکی کارشناس دانشکده های : آقای هاشمی  1

 ادبیات وعلوم انسانی 

m_hashemi 1779 2111 

 edureg4 1794 2111 داراب –پردیس بین الملل –کارشناس دانشکده های :علوم  خانم حسینی  4

 mJZ 1792 2111 دامپزشکی –کشاورزی  –حقوق کارشناس دانشکده های : آقای شریعت  3



می شی-مکانیک  -کارشناس دانشکده های مهندسی : برق و کامپیوتر خانم نژاد عبدی  6

 فنآوری های نوین -، نفت و گاز

nejadabdi 1799 2111 

نمرات( و کارشناس دانشکده  زی)ریلیاداره ثبت سوابق تحص سیرئ خانم باقری  9

  -کی: مکان ومهندسی کازرون–هرمزگان  - اسوجی -: صنعت یها

edureg7 1797 2111 

 -برق و کامپیوتر -کشاورزی -کارشناس دانشکده های : حقوق  خانم رضا زاده  

 نوین های فنآوری

edugra3 1782 2111 

 -دامپزشکی - اجتماعی علوم -کارشناس دانشکده های: علوم انسانی خانم فرهمند 

 مهندسی  شیمی ، نفت و گاز

edureg12 1781 2111 

علوم ، هنرومعماری، پردیس بین الملل کارشناس دانشکده های : آقای منصوری  

 ،داراب
m.mansoori 1773 2111 

 علوم-مواد و عمران -دانشکده های :آموزشهای الکترونیکیکارشناس  آقای رحیمی  

 الهیات -گردشگری-تربیتی
rahimi 1771 2111 

،اقتصاد مدیریت و دامپزشکی -کارشناس دانشکده های :کشاورزی خانم حاتمی  

 علوم اجتماعی 

fhatami 1789 2111 

مواد و  یمهندس- یکیالکترون ی: آموزشها یارشناس دانشکده هاک خانم رئیسی  

 یهنر و معمار -عمران

zraeesi 1764 2111 

 5lila5lila 1783 2111 پردیس بین الملل -کارشناس دانشکده های :علوم  خانم روستاپور 

 رئیس اداره دانش آموختگان)فارغ التحصیلی(  آقای زارعیان  

 هرمزگان و یاسوج -و کارشناس دانشکده های : صنعت 

edureg1 1781 2111 

و علوم  اتیادب –یتیعلوم ترب -: حقوق یکارشناس دانشکده ها خانم وفایی  

 اتیاله-یانسان

svafaei 1786 2111 

 mollahoseini 1771 2111 داراب -وتریبرق و کامپ ی: مهندس یکارشناس دانشکده ها خانم مالحسینی  

 یها یفنآور -، نفت و گاز یمیش -کی: مکان یکارشناس دانشکده ها خانم زارعی  

 یگردشگر _کازرون  -نینو

Edugra6 1784 2111 

 s.jahanbin 1772 2112 مکاتبات  خانم جهان بین  

 eduarch 1787 2111 مکاتبات آقای پذیرش 

 Edureg11 1767 2111 معاونت مدیر محترم امور آموزشی  آقای عبدالهی نژاد  

 Edureg13 1796 2111 مدیر امور اداری  آقای منوچهری  

 pandesh 1793 2111 مسئول دفتر مدیریت محترم امور آموزشی  مرضیه پندش  

 2111 1774 - دبیرخانه  محمد زمانی  

محمد علی حجازی  

 فر
 2112 1773 - دبیرخانه 

 2111 - - نامه رسان  غالمعلی تقی پور 

 
 



 
 ادبیات و علوم انسانی نام دانشکده

 شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، حوزه مدیریت،  کدپستی دانشکدهآدرس و 

 43378-68363کدپستی   4طبقه 

 VOIP    143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 6333 18317183 31 رئیس آموزش دانشکده خانم مهین رضائی 3

 ltakmili 18317118 6331 کارشناس پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده خانم مرصع شکری 1

 kj-ajdari 18317173 6330 کارشناس آموزش بخش زبان و ادبیات عربی خانم خدیجه اژدری 1

 6337 18317181 3111 کارشناس آموزش بخش تاریخ خانم معصومه عبدالهی 7

 mbabaei 18314164 6333 کارشناس آموزش بخش زبان و ادبیات فارسی خانم معصومه بابائی نسب 8

بخش زبان های خارجی و زبان  مقطع کارشناسیکارشناس آموزش  خانم سمیه دائی زاده 8

 شناسی
s.daeizade 

 
18317734 6331 

 masadeghi 18317736 6331 بخش زبان های خارجی و زبان شناسی تحصیالت تکمیلیکارشناس  آقای محمدعلی صادقی 4

 

بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز  1: شیراز چهارراه ادبیات ساختمان شماره آدرس بخش فارسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   *

 4337868338کدپستی 

 

 

 عمران مواد و دانشکده مهندسی  نام دانشکده

شیراز خیابان کریم خان زند نرسیده به فلکه ی نمازی دانشکده ی مهندسی ساختمان شماره یک   کدپستی  آدرس و کدپستی دانشکده

4317683387 

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 6017 18311747 2-1 رئیس  آموزش دانشکده مژده معین  3

 smonfared 18311313 6010 کارشناس آموزش بخش مهندسی راه وساختمان ومحیط زیست  شهناز عربی منفرد 1

 purmohammadi 18311387 6013 کارشناس آموزش بخش مهندسی مواد  مریم پورمحمدی  1

 f.dehnavi 18311117 6011 مسئول دفتر معاونت محترم  آموزشی دانشکده  فاطمه آقایی دهنوی  7

 

 

 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی نام دانشکده

 همکف  ه علوم تربیتی و روانشناسی طبقه شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکد آدرس و کدپستی دانشکده

 4318168773کدپستی 

شناسه  پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 کاربری

 VOIP   143پیش شماره 

 6331 18317831 37 آموزش دانشکدهرئیس   جلیل میرقادری  3

 zhaghighi 18317834 6331 کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده زهرا حقیقی  1

، مدیریت  تعلیم وتربیت کارشناس تحصیالت تکمیلی بخشهای مبانی بنفشه جوکار 1

 و برنامه ریزی آموزشی  و آموزش  کودکان استثنائی
b.jokar 

18317837 6333 

 hasanvand 18317881 6333 کارشناس بخش روانشناسی بالینی  حسنوندکلثوم  7



 r.hosseini 18317886 6330 کارشناس بخش تربیت بدنی سیده راضیه حسینی  8

 Se.taheri 18317836 6334 کارشناس بخش علوم تربیتی صدیقه طاهری  8

 z-razavi 18317861 6336 کارشناس بخش روانشناسی تربیتی زهرا رضوی 4

 z.saemi 18317888 6337 کارشناس بخش علم اطالعات و دانش شناسی زهرا صائمی   6

 6335 18317848 --- مسئول دفتر معاونت محترم  آموزشی دانشکده  سهیال گرامی  3

 

 دانشکده هنر ومعماری  نام دانشکده 

 4366814333هنرومعماری کد پستی دانشکده  1شیراز معالی آباد گلدشت  آدرس و کدپستی دانشکده

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 6301 18313116 11-3 رئیس  آموزش دانشکده فاطمه احمد پورحقیقی  3

 tsalari 18313144 6301 کارشناس آموزش بخش  شهرسازی حمزه خانیتاراساالری  1

 6307 18313117 11-1 کارشناس آموزش بخش هنر کبیر سید محمد ساختمان 1

 Sh.azizi 18313111 6301 کارشناس آموزش بخش معماری  زورشهرام عزیزی ک 7

 

 علوم اجتماعیاقتصاد ، مدیریت و  نام دانشکده

 اجتماعیاقتصاد ، مدیریت و علوم شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده  آدرس و کدپستی دانشکده

 43378-68338کدپستی: 

   Voip 143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 fjam 18317181 3181 رئیس  آموزش دانشکده فرزانه جم 3

 ltoofan 18317711 3171 کارشناس آموزش بخش اقتصاد لیال توفان 1

 faghirpour 18317711 3171 شناسیکارشناس آموزش بخش جامعه الهام فقیرپور 1

 ra-hosseini 18317137 3174 کارشناس آموزش بخش جغرافیا راضیه حسینی 7

 f.hamedian 18317841 3176 کارشناس آموزش بخش جهانگردی فاطمه حامدیان 8

 zeinabkarimi 18317714 3173 کارشناس آموزش بخش حسابداری زینب کریمی 8

 hzare1 18317781 3116 کارشناس آموزش بخش مدیریت حکیمه زارع     4 

 

 دانشکده مهندسی مکانیک   نام دانشکده

 4331838876شیراز خیابان مالصدرا دانشکده مهندسی مکانیک  کد پستی  آدرس و کدپستی دانشکده

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

رئیس  آموزش دانشکده و کارشناس آموزش بخش های  الله اولیاء 3

 مهندسی مکانیک جامدات و مهندسی حرارت و سیاالت 
11 18311118 6011 

کارشناس تحصیالت تکمیلی  بخش های مهندسی  الهه افکاری  1

 مکانیک جامدات و مهندسی انرژی و هوافضا 

Afkari1 18311118 6011 



کارشناس تحصیالت تکمیلی  بخش های مهندسی  زینب عوضی  1

 حرارت و سیاالت و مهندسی هسته ای 

eivazi 18311841 6041 

 6015 18311734 --- مسئول دفتر معاونت محترم  آموزشی دانشکده  مریم یوسفی  7

 

 دانشکده الهیات ومعارف اسالمی   نام دانشکده

 4337768338ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده الهیات ومعارف اسالمی   کدپستی:  شیراز میدان آدرس و کدپستی دانشکده

 VOIP   143پیش شماره   شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 helali 18317871 6071 رئیس  آموزش دانشکده علی اکبر هاللی  3

 malekzadeh 18317811 6071 کارشناس آموزش ملک زاده  زهرا 1

 Helali1 18317871 6077 کمک کارشناس آموزشی آقای کاظم محمدی 1

 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  نام دانشکده

کدپستی  –دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  -فسا–جاده قدیم داراب  4کیلومتر داراب  آدرس و کدپستی دانشکده

4783334888 

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام خانوادگینام و  ردیف

 salehifard 18313314 6305 رئیس  آموزش دانشکده مهندس علیرضا صالحی فرد 3

 6015 18313673 11 کارشناس آموزش سید احمد صدریان 1

 

 دامپزشکی  دانشکده  نام دانشکده

 4377383388جاده شیراز اصفهان منطقه باجگاه دانشکده دامپزشکی  کد پستی  31شیراز کیلومتر  آدرس و کدپستی دانشکده

 VOIP   143یش شماره پ شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 6051 18316831 3818 رئیس  آموزش دانشکده حسین کاظمی  3

 shahcheraghi 18316836 6054 و تحصیالت تکمیلی کارشناس مسئول آموزش  مریم شاهچراغی  1

 m.gharaati 18316833 6055 دکتری عمومی کارشناس آموزش  محمد حسین قرائتی  1

 

 پردیس بین الملل و آموزش های تخصصی    نام دانشکده

شیراز خیابان قصرالدشت نبش قم آباد پردیس بین الملل  و آموزش های تخصصی دانشگاه شیراز کد پستی  آدرس و کدپستی دانشکده

4338838418 

VOIP 143یش شماره پ شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
   

رئیس  آموزش دانشکده و کارشناس آموزش بخش علوم  حمیده زاهدی  3

ادبیات و علوم انسانی ،حقوق ،علوم تربیتی ،هنر ومعماری، 

 اجتماعی

h.zahedi 18311388 6013 

 fparhizgar 18311388 6363 کارشناس آموزش بخش مهندسی ، کشاورزی ، علوم ، نانوفناوری  فاطمه پرهیزگار 1

 



 دانشکده حقوق و علوم سیاسی  نام دانشکده

 شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی    آدرس و کدپستی دانشکده

 4337868338کدپستی 

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 ghafarian 18317611 6011 رئیس  آموزش دانشکده مهسا غفاریان  3

 f.kiani 18317611 6014 کارشناس آموزش بخش علوم سیاسی  فرحناز کیانی  1

 fbakhshi 18317641 6011 کارشناس آموزش بخش حقوق  فاطمه بخشی  1

 6311 18317616 * کارشناس دفترتحصیالت تکمیلی بخشها سیما مرادی  

 

 دانشکده مهندسی  شیمی،  نفت و گاز نام دانشکده

کدپستی:  -نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی، -1ماره دانشکده مهندسی ش -مالصدراخیابان  آدرس و کدپستی دانشکده

4317637888 

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 aleyasin 18311411 6361 رئیس  آموزش دانشکده  رزا آل یاسین 3

 mmoein-24 18311411 6364 بخش مهندسی گازکارشناس آموزش بخش شیمی و  مرجان معین  1

 looliaei 18311411 6365 کارشناس آموزش مهندسی بخش نفت  سارا   لولیایی 1

 

  مهندسی بر ق و کامپیوتر دانشکده  نام دانشکده

 شیراز خیابان کریم خان زند نرسیده به فلکه ی نمازی دانشکده ی مهندسی ساختمان  آدرس و کدپستی دانشکده

 4317683387کدپستی   مهندسی بر ق و کامپیوتر   پردیس شماره یک 

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 6075 18311144 13 تکمیلی  ترئیس  آموزش دانشکده و تحصیال زهرا پارساییان 3

 6016 18311138 13133 کارشناس آموزش بخش مهندسی قدرت و کنترل نعیمه سقایی 1

 zparsa 18311361 6013 کارشناس آموزش بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات سیده زهراحسینی 1

 keshtkaran 18311138 6074 کارشناس آموزش بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک شیرین کشتکاران 7

 

 دانشکده  فناوریهای  نوین  نام دانشکده

پارس  دانشکده  شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم، بعد از اداره نقلیه دانشگاه ، ساختمان جهان دانشکده آدرس و کدپستی

 4337867881فناوریهای  نوین  کدپستی 

شناسه  پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 کاربری

 VOIP   143پیش شماره 

کارشناس آموزش بخش و رئیس  آموزش دانشکده لی شیخ عطارع 3

 نانو مهندسی شیمی و مهندسی نانو الکترونیک 

attar 18313883 

18781318 
6376 



 

 آموزشهای الکترونیکی  دانشکده نام دانشکده

کده دانششیراز خیابان قصرالدشت نبش قم آباد پردیس بین الملل  و آموزش های تخصصی دانشگاه شیراز  آدرس و کدپستی دانشکده

 4338838418کد پستی آموزشهای الکترونیکی 

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 zyazdani 18311837 6366 رئیس  آموزش دانشکده زهرا یزدانی  3

 IT s-sarvestani 18311838 6360بخش جهانگردی و ارشد  -کارشناس آموزش بخش  برق  شیدا سروستانی  1

 mshahabi 18311831 6367 حقوق  کارشناس آموزش بخش ملیحه شهابی  1

 z.khalafi 18311831 6363 کامپیوترکارشناس آموزش بخش  زهرا سادات خلفی  7

 e.khatam 18311834 6361 ارشد اقتصاد وارشدبرق کارشناس آموزش بخش الهه خاتم اصل  8

 

    علوم دانشکده  نام دانشکده

 4378431888کدپستی:  - ساختمان یک  شیراز چهارراه ادبیات دانشکده علوم آدرس و کدپستی دانشکده

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 6041 18314733 33 رئیس  آموزش دانشکده سید محمد زارعی  3

 6041 18314133 33 دانشکده کارشناس آموزش  محمود  محمد ابراهیمی  1

 6043 18314316 1-8 شیمی کارشناس آموزش بخش سید حبیب  موسوی 1

 6043 18314711 1-7 آمارکارشناس آموزش بخش  بهناز میرزایی 7

 6047 18314168 1-3 زیست شناسی کارشناس آموزش بخش آذربجلی  8

 6040 18314787 1-1 علوم زمین کارشناس آموزش بخش  فرشته فرهمند 8

 6041 18314177 1-1 ریاضی کارشناس آموزش بخش راضیه بهبود 4

 6046 18314116 1-8 فیزیک کارشناس آموزش بخش عباس بیگلری 6

 6311 18314771 --- مسئول دفتر معاونت محترم  آموزشی دانشکده  سمیه شریفی  3

: کدپستی .بخش شیمی وفیزیک ،پردیس علوم شیراز میدان ارم، خوابگاه ارم، پردیس ارم   :*آدرس  بخش شیمی و فیزیک 

43378674378  

 کشاورزی  دانشکده  نام دانشکده 

 4377388368جاده شیراز اصفهان منطقه باجگاه دانشکده کشاورزی  کد پستی  31شیراز کیلومتر  آدرس و کدپستی دانشکده

 VOIP   143پیش شماره  شناسه کاربری پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 agholami 18316134 6044 رئیس  آموزش دانشکده عبدالصمد غالمی 3

 6045 18316133 1-1309 کارشناس آموزش بخش علوم و صنایع غذایی میترا غالمی 1

 6045 18316133 1-1311 کارشناس آموزش بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست میترا غالمی 1

 6045 18316133 1305 بخش گیاهپزشکی -کارشناس آموزش بخش میترا غالمی 7

 6045 18316133 1312 پژوهشکده بیوتکنولوژی -کارشناس آموزش بخش  میترا غالمی 8

 6053 18316113 1306 بخش اقتصاد کشاورزی -کارشناس آموزش بخش مریم اسماعیلی 8



 6053 18316113 1-1307 بخش ترویج و آموزش کشاورزی -آموزشکارشناس  مریم اسماعیلی 4

 6053 18316113 1308 بخش علوم دامی -کارشناس آموزش مریم اسماعیلی 6

 مریم اسماعیلی 3
 1-1301 بخش مهندسی آب -کارشناس آموزش

18316113 6053 

 * 18316138 1304 بخش تولید و ژنتیک گیاهی -کارشناس آموزش دهقانیپروین  31

 *- 18316138 1302 بخش علوم باغبانی -کارشناس آموزش دهقانیپروین  33

 * 18316138 1-1303 بخش علوم خاک -کارشناس آموزش دهقانیپروین  31

 * 18316138 1310 بخش مهندسی بیوسیستم -کارشناس آموزش دهقانیپروین  31

 6050 81386111 -- کارشناس حمیدرضا پورسعادت 37

 6051 81386366 -- کارشناس برهمندایرج  38

 13a 81386116 6057 کارشناس تحصیالت تکمیلی نسرین کاظمی 38

 pkhalighzadeh 81386738 6051 کارشناس تحصیالت تکمیلی پروین خلیق زاده 34

 6053 18316178 -- رابط آموزشی بخش ترویج و آموزش کشاورزی محمدرضا کاظمی 36

 6013 18316137 -- آموزشی اقتصاد کشاورزیرابط  محبوبه رضایی 33

 6010 18316376 -- رابط آموزشی علوم دامی مهندس سارا سهامی 11

 6017 18316188 -- رابط آموزشی علوم و صنایع غذایی پروانه محسنی 13

 6331 18316143 -- رابط آموزشی مهندسی بیوسیستم مریم اسفندیاری 11

 6303 18316318 -- رابط آموزشی پژوهشکده بیوتکنولوژی مهندس مهدی فرهمندزاده 11

 6317 18316318 -- رابط آموزشی پژوهشکده بیوتکنولوژی آسیه یوسفی 17

 6306 11168118 -- رابط آموزشی مهندسی آب مهندس سوسن اسفندیاری 18

 6056 18316134 -- رابط آموزشی مهندسی آب مهندس پروانه ضیمران 18

 6303 18316161 -- رابط آموزشی علوم باغبانی فرهاد نیکبختمهندس  14

 6304 18316148 -- رابط آموزشی مهندسی علوم خاک مهندس محمد حسن زارع 16

 6316 18316188 -- رابط آموزشی تولید و ژنتیک گیاهی مهندس محمدرضا متقی 13

 6300 18316118 -- رابط آموزشی گیاهپزشکی مهندس آزاده داودی 11

 6313 18316718 -- رابط آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست مهندس سعید علیزاده 13

 6311 183166381 -- رابط آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست مهندس بهرنگ سیستانی 11

 


