
 معاونت آموزشی دانشگاه کارشناساناطالعات تماس 

 

 

 نام خانوادگی  ادارهنام  مدیریت حوزه ردیف

 کارشناس

)فقط در ساعات  تلفن آدرس ایمیل سمت/مسولیت

 اداری(

 iust.ac.irghani 04141019090@ آموزشی معاونت سایت دبیرخانه پشتیبانی و دفتر مسئول غنی  آقای معاونت معاونت آموزشی 1

 iust.ac.irkhademm 04126914001@ کارشناس امور مالی معاونت آموزشی خانم خادم 2

 فناوری 9

 اطالعات

 ac.irgolestan@iust 04909269200. (مکانیزه سیستم) اطالعات فناوری اداره مدیر یزدانی  آقای

 iust.ac.irmostafavi 04122606290@ آموزش مدیریت  سایت پشتیبانی- اطالعات فناوری اداره کارشناس مصطفوی آقای 9

 iust.ac.irfaribasadr 09226622@ مکانیزه سیستم پشتیبانی - اطالعات فناوری اداره کارشناس صدرعاملی خانم 6

 iust.ac.irshahryari 09226619@ مکانیزه سیستم پشتیبانی - اطالعات فناوری اداره کارشناس شهریاری خانم 1

 iust.ac.irashrafi_l 04126146990@ امور آموزش  مدیر معاون اشرفی  خانم مدیریت امور آموزش 0

 04411994919  مسئول دفتر مدیریت امور آموزش آقای علینقیان 8

 iust.ac.irghasemiana 04901810201@ میهمان امور – نام ثبت و پذیرش اداره رییس قاسمیان خانم پذیرش 4

 iust.ac.irghasemiyan 04222929141@ نامثبت و وظیفه نظام نامه – اداره معاون قاسمیان آقای 10

 iust.ac.irzatyabi 04968128410@ ارفاقی سنوات–دانشجویی کارت صدور اطیابی خانم 11

 iust.ac.irmohamad_nasri 04901810929@ پذیرش اداره بایگانی مسئول نصری آقای 12

 iust.ac.irashkani 04914928668@ هاپرونده اسکن مسئول اشکانی خانم 19

خدمات  19

 آموزشی

 iust.ac.irnazaris 04909140191@ دانشگاه منتخب دبیرکمیته–آموزشی خدمات اداره رییس نظری خانم

 iust.ac.irfheydari 04904908924@ التحصیالن فارغ های پرونده کلیه بررسی فیزیک های رشته کارشناس آموزشی، خدمات اداره معاون حیدری خانم 16

 iust.ac.irasgari 04909148199@ بهشهر ریاضی و ،عمران خودرو  ریاضی،  شیمی، مهندسی های رشته کارشناس عسگری خانم 11

 iust.ac.irsartipi_s 04901818980@ کامپیوتر–صنعتی طراحی و معماری– آهن راه: رشته کارشناس سرتیپی خانم 10

 iust.ac.irkalati 04909141010@ مکانیک و برق رشته کارشناس کالتی خانم 18

 iust.ac.irali_khadem 09226618@ بهشهر صنایع و صنایع و مواد  های رشته کارشناس خادم آقای 14

فارغ  20

 التحصیالن

 iust.ac.iramiryh 09226628@ رایگان آموزش تعهد لغو امیری آقای

 iust.ac.irmohammadim 04901041119@ التحصیالن فارغ اداره رییس محمدی آقای 21

 iust.ac.irnoroozi_m 04909991604@ (دکتری و ارشد مقطع) رایگان تعهد سجادلغو سامانه–دانشنامه صدور–اداره معاون نوروزی آقای 22

 iust.ac.irkavoosifar 04409191911@ هادانشگاه تحصیلی تایید مسئول فر کاووسی خانم 29

 حاجی خانم 29

 باقری

 iust.ac.irhajebagherim 04028804191@ (کارشناسی مقطع) رایگان تعهد لغو جهت سجاد سامانه - دانشنامه صدور

 iust.ac.irrasaeeb 04902099640@ مجازی و پردیس دانشنامه صدور پردیس ،مجازی، دوم نوبت ، روزانه ارشد موقت صدورگواهی رسایی خانم 26

 iust.ac.irparisap 04902998960@ (کارشناسی مقطع)  رتبه و معدل گواهی کارگزینی، حراست، تکمیلی تحصیالت به تاییدیه -الملل بین روابط نامه – موقت گواهی صدور سوری خانم 21

 iust.ac.irtajeddin 0402696011@ هاارگان و هاسازمان به تحصیلی تایید الدین تاج خانم 20

 iust.ac.irbakhtiaria 09226610@ سنجش سازمان نامه تهیه -بایگانی بختیاری خانم 28

 بخشی آقای 24

 زاده

 iust.ac.ira_bakhshizade 04100990116@ ارشد،دکترا معدل گواهی – آپلود و اسکن

 09226664  هاپرونده ثبت -ریاست به دانشنامه ارسال–بایگانی حیاتی آقای 90

 iust.ac.irtalebimo 04919004014@ مدارک تایید جهت سجاد سامانه – التین صدوردانشنامه طالبی آقای 91

 iust.ac.irjamili 04069989629@ تکمیلی تحصیالت مدیر معاون جمیلی عِلم آقای مدیریت تحصیالت تکمیلی 92

 iust.ac.irkhalilip 04021042010@ مسئول دفتر تحصیالت تکمیلی خلیلی خانم 99

 iust.ac.iryazdanpanah_h 04069000981@ گلستان آموزشی اطالعات سیستم رابط و منتخب کمیته دبیر تکمیلی، تحصیالت پذیرش اداره رئیس پناه یزدان آقای پذیرش 99

 iust.ac.irrahimi_f 04981602484@ پذیرش اداره کارشناس رحیمی خانم 96

 iust.ac.irsouri_h 04902998014@ مدارک و تحصیلی تاییدیه پذیرش، اداره کارشناس سوری آقای 91

خدمات  90

 آموزشی

 iust.ac.ira_sadeghi 09226619@ خودرو و کامپیوتر هایرشته دکتری مقطع آموزشی امور و آموزشی خدمات اداره رئیس  صادقی خانم

 iust.ac.irfaghihir 09226694@ آهنراه و پیشرفت صنایع، مکانیک، هایرشته دکتری مقطع کارشناس فقیهی خانم 98

 iust.ac.irmkhorasani 04909146061@ شیمی مهندسی و ریاضی عمران، مواد، هایرشته دکترای مقطع کارشناس خراسانی خانم 94

 iust.ac.irhosainyf 09226616@ شهرسازی و معماری شیمی، فیزیک، برق، مهدسی دکتری مقطع کارشناس حسینی خانم 90

 iust.ac.irgholinejady 04901002996@ عمران مهندسی و شیمی مهندسی شهرسازی، و معماری هایرشته ارشد کارشناسی مقطع کارشناس نژاد قلی خانم 91

 خانم 92

 میرزامحمدی

 iust.ac.iratimirzamohamadi 04099202696@ انگلیسی زبان آموزش و نوین های فناوری آهن، راه کامپیوتر، هایرشته ارشد کارشناسی مقطع کارشناس

 iust.ac.irkaboodie 04909144196@ پیشرفت و ریاضی خودرو، مکانیک، هایرشته ارشد کارشناسی مقطع کارشناس کبودی خانم 99

 iust.ac.irjalilim 04902620290@ صنایع مهندسی و شیمی هایرشته ارشد کارشناسی مقطع کارشناس جلیلی خانم 99

 کشور زا خروج درخواستهای تایید تکمیلی، تحصیالت سایت در رسانی اطالع مواد، و برق مهندسی هایرشته ارشد کارشناسی مقطع کارشناس موسوی آقای 96

 دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع

@iust.ac.irmousavi 04909140909 

برنامه ریزی و  91

 توسعه آموزشی

 iust.ac.irabaszadeh 09226609@ مسئول دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی زاده عباس خانم مدیریت

آموزش های  90

 آزاد

 iust.ac.irhamidi 04904029001@ دانشگاه های گرایش-رشته کلیه در تخصصی دکترای و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقاطع دوم نوبت دانشجویان مالی امور حمیدی آقای

 مالی امور  دانشجویان، شهریه در کمیسیون رأی اعمال ،(کشور خارج و داخل از) انتقالی دانشجویان مالی امور مهمان، دانشجویان مالی امور کریمی خانم 98

 شهریه روزانه، ارشد کارشناسی دانشجویان حذفی و مردوی و جبرانی دروس   شهریه بورسیه، دانشجویان مالی امور غیرایرانی، دانشجویان

 روزانه دانشجویان سنوات اضافه شهریه روزانه، دکترای دانشجویان حذفی و مردوی دروس

@iust.ac.irskarimi 04091919011 

برنامه ریزی  94

 آموزشی

 یمهندس عمران، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی   کامپیوتر، مهندسی ، ریاضی: های دانشکده جدید در های برنامه های درسی و رشته نوری آقای

 متالورژی و مواد مهندسی پیشرفت، مهدسی و اقتصاد مدیریت، شهرسازی، و معماری مکانیک،

@iust.ac.irnourimr 04964922269 

 امیری خانم 60

 کردستانی

 سیمهند فیزیک،:  های دانشکده در جدید های رشته و درسی های برنامه ، ارزشیابی و برگزاری کالس ها، دوره های دانش افزایی،  سایت مسئول

 مرکز   و بدنی تربیت و زبان معارف، های گروه و دماوند واحد و واحدنور و نوین فناوریهای و شیمی مهندسی شیمی، آهن، راه مهندسی خودرو،

 2 شماره پردیس و الکترونیکی آموزش

@iust.ac.iramirima 04061292149 

 فراهانی آقای آزمون ها 61

 واشقانی

 iust.ac.irvasheghania 09226606@ بورسیه دانشجویان و آزاد های دوره آموزشی قراردادهای به مربوط امور ها،آزمون برگزاری

استعدادهای  62

 درخشان

 استعدادهای

 درخشان

 ورصد ممتازین، جشن پژوهشی ممتاز انتخاب کشوری، نمونه دانشجوی دکتری، آزمون بدون پذیرش  دانشجویی، مقاالت از حمایت کارشناس فلکیان خانم

 دکتری گواهی

@iust.ac.irfalakiyan 04988966909 

 لی،او رتبه آموختگان دانش شناسایی آزمون، بدون ارشد گواهی صدور ارشد، کارشناسی آزمون بدون پذیرش دانشجویی، المپیاد کارشناس یوسفی خانم 69

 ثبت دبیرخانه

@iust.ac.irsa_yousefi 04906912101 

 iust.ac.irfroshanfar 04948400922@ ممتازین جشن احدی، شهید جایزه آزمون بدون گواهی صدور نخبگان، ملی بنیاد امور کارشناس فر روشن خانم 69

امور هیات  امور هیات علمی 66

 علمی

 خانم اسمعیلی

 نژاد

 iust.ac.iresmaeilinejad 00290114@ علمی هیات امور کارشناس

امور حق  61

 التدریس

 iust.ac.irshafienejad 09226662@ التدریس حق دفتر کارشناس نژاد خانم شفیع

 iust.ac.irasgarin 09226620@ التدریس حق دفتر کارشناس خانم عسگری 60
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