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 رديف
نام و نام خانوادگي 

 كارشناس

 نوع مسئولیت
 شماره تماس آدرس پست الكترونیكي

  1 

  فرهاد سهرابي

كارشناس امور بازنگری برنامه  ، داری و دفتری معاونت آموزشيكارشناس امور ا

خدمات آموزشي رشته آموزش زبان زاپني در مقطع  اموردرسي دانشكده ، 

 رابط پشتیباني كالس های آنالين، كارشناسي ارشد
 

fsohrabi@ut.ac.ir 

61119021 

  

 88025002 )دفتر معاونت آموزشي  (

  

 فاطمه غفوری 2

رشته های خدمات آموزشي  امور ،تحصیالت تكمیلي  یولكارشناس مس

در مقطع آلماني آموزش زبان ،  در مقطع كارشناسي ارشد و دكتری انگلیسي

  كارشناسي ارشدمقاطع زبان ودبیات اردو و دكتری 

fghafoori@ut.ac.ir 61119179 

  

 صغری نجفي 3
رشته دكتری آموزش زبان   امور خدمات آموزشيكارشناس مسوول كارشناسي ، 

 كارشناس امور جذب  -روسي وكارشناس امور حق التدريس
soghranajafi76@ut.ac.ir 61119028 

  

 مهدی فالح دار 4

در مقطع  و ژاپني اسپانیايي،كارشناس خدمات آموزشي رشته های انگلیسي 

 استعداد درخشان ، بنیاد نخبگان،  ،و كارشناس امور شاهد و ايثارگر كارشناسي

 رابط پشتیباني كالس های آنالين

mfallahdar@ut.ac.ir 61119177 

  

 رسول عباسي 5
خدمات  امور  روسي ، زبان و ادبیات گروه  س امور آموزشي و دفتری كارشنا

 رابط پشتیباني كالس های آنالين آموزشي  رشته زبان و ادبیات اردو ، 
rasol.abasi@ut.ac.ir 61119165 

  

 بنفشه عابدی 6
رشته های روسي، ايتالیايي و چیني در مقطع  خدمات آموزشي كارشناس

 دروس مهارت های زندگي به  ر مربوط وام ، كارشناس  كارشناسي
babedi@ut.ac.ir 61119167 

  

 گلبرگ توفیقي 7
كارشناسي رشته ته های دوره های مچازی ، رش خدمات آموزشي  كارشناس

 ادبیات و آموزش روسي، رابط پشتیباني كالس های آنالين ارشد
tofighi_golbarg@ut.ac.ir 61119220 

  

 مهناز سرخاني 8

 ، رشته های گروه فرانسه در تمام مقاطع تحصیلي خدمات آموزشي  كارشناس

رابط مركز ارزيابي و  ، رشته مترجمي زبان آلماني در مقطع كارشناسي ارشد

 دانشگاهكیفیت 
msarkhani@ut.ac.ir 61119205 

  

 مهرنوش خلیلي 9

 خدمات آموزشي كارشناسامور آموزشي و دفتری گروه زبان و ادبیات آلماني ، 

در مقطع  زبان و ادبیات آلماني رشته های آلماني در مقطع كارشناسي  و رشته 

 كارشناسي ارشد

mkhalili_m@ut.ac.ir 61119166 
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 شماره تماس آدرس پست الكترونیكي نوع مسئولیت نام و نام خانوادگي كارشناس رديف  

  

 فاطمه لطیفي 10
گروه زبان و ادبیات انگلیسي  كارشناس امور آموزشي و دفتری

 زبان انگلیسي عمومي و 
latifi.14@ut.ac.ir 

61119081 

  

 سمیه جباری 11
زبان و ادبیات فرانسه و گروه كارشناس امور آموزشي و دفتری 

اداره آموزشكارشناس برنامه ريزی كالس ها در   
s.jabari@ut.ac.ir  61119139 

  

ساير زبان های خارجي گروه  یدفتر كارشناس امور آموزشي و  مرتضي قاسمي 12  mghassemi@ut.ac.ir  61119052 
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