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 نام و نام خانوادگی کارشناس رديف
 نوع مسئولیت

 شماره تماس آدرس پست الکترونیکی

  
1 

  فرهاد سهرابی

 مسوول دفتر معاونت آموزشی 
 

fsohrabi@ut.ac.ir 

11111111 

  

 00112111 )دفتر معاونت آموزشی  (

  

 فاطمه غفوری 1

کارشناس  ،کارشناس مسوول تحصیالت تکمیلی 

رشته های انگلیسی ، آلمانی و اردو در مقاطع 

 تحصیالت تکمیلی 

fghafoori@ut.ac.ir 11111111 

  

 صغری نجفی 3

کارشناس مسوول کارشناسی ، کارشناس رشته 

دکتری آموزش زبان روسی وکارشناس امور حق 

 التدريس

soghranajafi76@ut.ac.ir 11111110 

  

 مهدی فالح دار 4

در  کارشناس رشته های انگلیسی و اسپانیايی

و کارشناس امور شاهد و  مقطع کارشناسی

 ، رابط پشتیبانی کالس های آنالينايثارگر

mfallahdar@ut.ac.ir 11111111 

  

 رسول عباسی 2
مسوول دفتر گروه های روسی و ژاپنی، رابط 

 پشتیبانی کالس های آنالين
rasol.abasi@ut.ac.ir 11111112 

  

 بنفشه عابدی 1
کارشناس رشته های روسی، ايتالیايی و چینی 

 در مقطع کارشناسی
babedi@ut.ac.ir 11111111 

  

 گلبرگ توفیقی 1

کارشناس رشته های دوره های مچازی ، 

کارشناس رشته ارشد ادبیات و آموزش روسی، 

 پشتیبانی کالس های آنالينرابط 

tofighi_golbarg@ut.ac.ir 11111111 

  

 مهناز سرخانی 0

کارشناس رشته های گروه فرانسه در تمام 

یفیت رابط مرکز ارزيابی و ک –مقاطع تحصیلی 

 دانشگاه
msarkhani@ut.ac.ir 11111112 

  

 مهرنوش خلیلی 1
 کارشناس رشته های اردو، آلمانی در مقطع کارشناسی 

 و رشته ژاپنی در مقطع کارشناسی و ارشد
mkhalili_m@ut.ac.ir 

11111111 
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 شماره تماس آدرس پست الکترونیکی نوع مسئولیت نام و نام خانوادگی کارشناس رديف  

  

 مسوول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی و چینی فاطمه لطیفی 11
latifi.14@ut.ac.ir 

11111101 

  

 مسوول دفتر گروه های فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی سمیه جباری 11
s.jabari@ut.ac.ir  11111131 

  

 مرتضی قاسمی 11
و بخش زبان  مسوول دفتر گروه های آلمانی، اردوو

  عمومی انگلیسی 
mghassemi@ut.ac.ir  11111121 
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