
 

 

 
 

 

    

 
 

 رچه تلفنـدفت

 دااگشنه تهران اه  و  ادبیات  خارجی دادکشنه  زبان
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 1396  خرداد  نراهنماي تلف   یادبیات خارج و  اه روابط عمومی دادکشنه زبان     

 رياست

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 __ 327 __ پور آقای دکتر ولي رياست

 

 آقای دولت آبادی مسئول دفتر

88633111 327 9013 
 

9035 
88025005 

327 
 88634500: نمابر

 

 

 دانشجويی( –)اداری  اجرايیمعاونت 

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9016 331  88636616 علویدکتر  مخان معاون

 9015 328 ___ خانم گندمي رييس امور اداری

 9016 330 61119017: نمابر رياضتخانم  بخش اداری مسئول دفتر

  9023 314  جهانگيریخانم  کارشناس بخش فرهنگي

 9217 329 88009825 عبدليآقای  رئيس حسابداری

 9176  20 ___ آقای رياحي کارگزيني

 9036  333 ___ آقای قاسمي يرخانه دب

 9067 6  88025004 خانم حسيني کارشناس امور دانشجويي

  9044  20 ___ توفيقيخانم  وام دانشجويي تردد، کارشناس

  9040  8  88025004 آقای جديدی کارشناس تغذيه

 

 

 ی و تحصیالت تکمیلیآموزشمعاونت 

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9086  307 88025002 زيناليآقای دکتر  معاون

 9021 307 61119049: نمابر آقای سهرابي مسئول دفتر 

 

 

 پژوهشی معاونت 

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9026   312  نعمتي آقای دکتر  معاون

 9026 312 88025003 زاده  خانم رحيم کارشناس 
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 دانشگاه میزهت مأنمايندة دانشکده در هی

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

  9064 305 ----- علویآقای دکتر  نماينده هيئت مميزه

  9026 312 ----- خانم رحيم زاده کارشناس

 

 

 روابط بین الملل

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

مشاور رئيس در امور 

  الملل بين
 کيايي رمضانآقای دکتر 

88025006 
316 9053 

 9068 317 مقدم خانم لطيفي  کارشناس

 

 عمومیروابط 

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

  9053 316 ___ کيايي آقای دکتر رمضان مسئول روابط عمومي

  9068 317 ___ خانم لطيفي مقدم کارشناس

 

 ادبیات معاصر جهاندفتر مجله 

 داخلي اقشماره ات شماره مستقيم نام سمت

 9057 304 ___ دادوردکتر  خانم سردبير

 9065 308 ___ محمدیدکتر خانم  مدير داخلي

 9063 306 88025007 آقای آرميده  کارشناس

 9065 308 ___ دکتر محمدیخانم  پيراستاری

 

 های خارجی شناختی در زبان های زبان دفتر مجله پژوهش

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9066 305 ___ علویآقای دکتر  سردبير

 9038 220 ___ آقای دکتر نوروزی مدير داخلي

 9063 306 88025007 آقای آرميده  کارشناس
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 مقام معظم رهبری نهاد نمايندگی

 داخلي  شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 نماينده
حجت االسالم والمسلمين 

 صادقيحاج آقا 
88025008 320 9042 

 9042 319 ___ ماکوييآقای  اجراييکارشناس 

 

 حسابداری

 داخلي  شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت 

 9217 329 88009825 عبدليآقای  رئيس

 9069 - 9118  334 82089118تلفكس:  آقای باباالری کارپرداز

 کارشناسان حسابداری

 ___ آقای دهاقين

332 

9061 

 9121 ___ آقای کزازی

 9078 ___ آقای محمدی

 
 اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 داخلي شماره مستقيم نام سمت

 9173 88004182 خانم دارابي رئيس آموزش

 9167 ___ خانم نجفي (بخش کارشناسي) معاون رئيس

 9179 ___ خانم غفوری ()تحصيالت تكميلي معاون رئيس
ي

زش
مو

ت آ
دما

 خ
ان

اس
شن

کار
 

 9165 ___ آقای عباسي

  9220 ___ آقای شكری

 9178 ___ آقای لشگری

 9177 ___ آقای فالح دار

 9205 ___ سرخانيخانم 

 9166 ___ آقای منصور زاده

 
 

 مرکز آزمون

 داخلي  شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

  9021 307 88637765 زيناليآقای دکتر  رئيس

  9009 -9010 9 دکتر رهبریخانم  کارشناس
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 کتابخانه

 داخلي  شماره مستقيم نام سمت

 9200 ___ خانم اصفهاني مسئول کتابخانه

ان
اس

شن
کار

 

 9201 ___ آقای قرباني بخش مخزن و امانت

 9163 ___ اديبخانم  بخش مرجع

 9252   غيبي زادخانم  بخش فني

 9215 ___ پاشايي خانم  منابع ديجيتال
 

 و ايثارگر سرپرست دانشجويان شاهد 

 داخلي شماره مستقيم نام سمت

  9113 ___ رمضان کيايي آقای دکتر سرپرست 

 9177 ___ دار فالحآقای  کارشناس

 

 دبیرخانه تئاتر

 داخلي اتاقشماره  نام سمت

  9219 31 خانم دکتر اعظم لطفي مسئول

 

 (واحد رايانهفناوری اطالعات )

 داخلي شماره مستقيم نام سمت

 9221 ___ اللهياری مهندس آقای اوری اطالعاتمسئول فن

 9171  رافضيمهندس خانم  کارشناس

 بنیاد روسکی میر

 داخلي شماره اتاق  مستقيمشماره  نام سمت

   9062  4  88003432 ___ دفتر

 

 انبار

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم  نام سمت

  9040 8 88025004 جديدیآقای  امين اموال
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 بسیج

 داخلي اتاقشماره  نام سمت

  9216 7 ___ برادران

 9183 12 ___ خواهران

 

 انجمن علمی دانشجويان

 داخلي اتاقشماره  نام سمت

  9110 5 ___ دفتر انجمن

 

 بوفه - ناهارخوری

 داخلي شماره مستقيم نام سمت

 9194 ___ مصطفویآقای  ناهارخوریمسئول 

 9164 ___ آقای هاشمي مسئول بوفه

 

 خدمات

 داخلي شماره مستقيم نام سمت

 9087 - 9085 ___ آقای راستي سرپرست خدمات

 9198 -9104 ___ ___ ساير نيروهای خدمات
 

 تأسیسات

 داخلي  شماره مستقيم نام سمت

 9188 -9189 ___ نقيانآقای  سرپرست تأسيسات

 9188 -9189 ___ آقای محمدی آقای شعباني و نيروی تأسيسات

 

 تکثیر

 داخلي شماره مستقيم نام سمت

 9196 ___ هيلعبدالآقای  مسئول 
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  های آموزشی گروه
 

 

 آلمانیگروه 

 داخلي  شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9099 238 ___ دوستي زادهآقای دکتر  مدير گروه

 9097 238 ___ خليليخانم  مسئول دفتر

 اعضای هيئت علمي

 9103 241 ___ آقای دکتر البرزی

 9108 237 ___ خانم دکتر بهجت

 9102 239 ___ آقای پروان

 9101 239 ___ آقای دکتر حدادی

 9158 241 ___ آقای دکتر حقاني

 9223 240 ___ آقای دکتر دوستي زاده
 9027 220 ___ خانآقای دکتر سرکار حسن

 9109 237 ___ خانم مبصر
 

 

 

 

 

 وه اردوگر

 داخلي  شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9106 217 ___ بياتآقای دکتر  مدير گروه

  9097 212 ___ خليليخانم  مسئول دفتر

 اعضای هيئت علمي

 9160 216 ___ خانم دکتر اعظم لطفي

 9105 203 ___ آقای دکتر بيات

 9007 219 ___ آقای دکتر کاووسي نژاد

 9106 219 ___ رثيآقای دکتر کيوم

 9047 216 ___ خانم دکتر عليخان

 9151 225 ___ منش خانم دکتر يزدان
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 انگلیسیگروه 

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9082 207 ___ خانم دکتر بياد مدير گروه

 9081 207 ___ خانم عابدی مسئول دفتر

 اعضای هيئت علمي

 9086 209 ___ آقای دکتر برزآبادی

 9094 208 ___ خانم دکتر بياد
 9096 209 ___ آقای دکتر خميجاني فراهاني

 9133 218 ___ خانم دکتر رامين

 9088 205 ___ آقای دکتر رضايي

 9066 203 ___ آقای دکتر علوی

 9092 206 ___ خانم دکتر کيوان پناه

 9091 208 ___ خانم دکتر معرفت

 9218 204 ___ آقای دکتر مرندی

 9059 205 ___ آقای دکتر نعمتي

 

 

 روسیگروه 

 داخلي اتاقشماره  شماره مستقيم نام سمت

 9117 233 ___ مدايني اولآقای دکتر  مدير گروه

 9115 233 ___ حيدریخانم  مسئول دفتر

 اعضای هيئت علمي

 9119 234 ___ دکتر حسينيآقای 

 9136 231 ___ آقای دکتر زهرائي

 9134 230 ___ ای دکتر زيناليآق

 9147 229 ___ خانم دکتر شيخي

 9132 234 ___ آقای دکتر غالمي

 9123 235 ___ دکتر کريمي مطهر آقای

 9045 229 ___ خانم دکتر محمدی

 9137 231 ___ آقای دکتر مدايني

 9128 226 ___ آقای دکتر ولي پور

 9120 235 ___ خانم دکتر يحيي پور
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 های خارجی گروه ساير زبان

 داخلي  شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9150 226 ___ مقدم کياآقای دکتر  مدير گروه

 9139 212 ___ جباریخانم  مسئول دفتر

اعضای هيئت علمي 

 زبان اسپانيايي

 9124 228 ___ خانم دکتر حق روستا

 9146 228 ___ خانم نوابي

  9122 236 ___ آقای دکتر فيض الهي

اعضای هيأت علمي 

 زبان ايتاليايي

  9113 232 ___ آقای دکتر کيايي

 9152 218 ___ خانم دکتر عسگری

  9112 244 ___ آقای دکتر منسوب بصيری

 9125 221 ___ خانم شيخ االسالمي

 9024 246 ___ - استاد اعزامي ايتاليا

اعضای هيأت علمي 

 زبان ژاپني

 9100 242 ___ پرندآقای دکتر آذر

 9107 242 ___ آقای دکتر رضايي

 9131 244 ___ آقای دکتر حسيني

 9211 245 ___ خانم بابايي 

 9212 246 ___ خانم دکتر شيميزو

 9159 243 ___ اتاق استادان مدعو ژاپني

 9127 225 ___ خانم دکتر چوی استاد اعزامي کره

اعضای هيأت علمي 

 گروه چيني
 9209 223 ___ کتر بذرافشانآقای د

  9008  244 ___ آقای دکتر شاهمرادی

استاد اعزامی 

موسسه 

 کنفوسیوس

 آقای شو
___ 17 9090 

 خانم شي
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 فرانسهگروه 

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام  سمت 

 9141 212 ___ شاهورديانيخانم دکتر  مدير گروه

 9139 212 ___ جباریخانم  مسئول دفتر

 اعضای هيئت علمي

 9154 214 ___ آقای دکتر اسفندی

 9156 210 ___ خانم دکتر اقتصاد

 9145 215 ___ خانم دکتر دادور

 9143 213 ___ خانم دکتر شاهوردياني

 9144 215 ___ خانم دکتر صدرزاده

 9037 220 ___ آقای دکتر عبداللهي

 9142 213 ___ خانم دکتر علوی

 9135 211 ___ آقای دکتر فرهادنژاد

 9155 210 ___ خانم قاسمي داريان

 9210 222 ___ خانم دکتر رضوان طلب

 9140 245 ___ خانم دکتر مهرابي

 

 مرکز آموزش زبان عمومی
 

 داخلي شماره اتاق شماره مستقيم نام سمت

 9081 207 ___ خانم عابدی مسئول دفتر

 اعضای هيئت علمي

 9153 227 ___ دکتر احمدی شيرازیخانم 

 9149 227 ___ خانم دکتر بحريني

 9093 230 ___ آقای دکتر دهمرده

 9126 225 ___ خانم دکتر عبادی

 9150 226 ___ آقای دکتر مقدم کيا

 9038 220 ___ آقای دکتر نوروزی
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 2شماره  مرکز

 نشاني شماره مستقيم نام سمت

 66495545 ر رضوانيخانم دکت مديريت

66495630 

  -کارگر شمالي

 ___ کارشناسان نبش کوچه عروجي

 

 

 

 3مرکز شماره 

 نشاني شماره مستقيم نام سمت

  -طالقاني 66412564-66 عبدالهيآقای دکتر  مديريت

 66412565فاکس:  ____ کارشناس بين وصال و قدس

 

 
 

 انتظامات -حراست 

 داخلي مستقيم نام سمت

 9072 88025009 خزائيآقای  ستحرا

)ورودی انتظامات 

 (دانشكدهغربي 
___ 88637741 9070 

 9174 - 9161 ___ ___ انتظاماتاتاق 

 8850 ___ نگهباني )ورودی تربيت بدني(

 


